PODSTAWOWY OPIS FUNKCJONOWANIA SERWISU EDUKACJA.BARYCZ.PL
Serwis/portal edukacyjny to zbiór wiedzy, działań uporządkowanych i zgromadzonych w jednym miejscu na
potrzeby związane z edukacją regionalną i przyrodniczą. Skierowany jest do: nauczycieli, edukatorów,
prowadzących placówki, uczniów, mieszkańców Doliny Baryczy
Serwis/portal zawiera moduły z przypisaną funkcjonalnością:
Rodzaj modułu w serwisie
Strefa dzieci/nauka prze zabawę
Wyszukiwarka/baza edukacyjna
Materiał edukacyjny

Ośrodki pozaszkolne

Wyszukiwarka/ośrodki pozaszkolne

Baza wiedzy

Wyszukiwarka/baza wiedzy

Aktualności/wydarzyło się

Zapraszamy na (kalendarz wydarzeń)

Funkcjonalność
zbiór gier (puzzle, krzyżówki, gry planszowe) dla
dzieci/ młodzieży; możliwość generowania własnych
gier;
narzędzie ułatwiające wyszukiwanie materiałów
edukacyjnych, ofert ośrodków wg: poziomu
nauczania i przedmiotu nauczania;
propozycje materiałów edukacyjnych pomocnych w
przeprowadzeniu ciekawej lekcji (np.: scenariusz,
karty pracy, prezentacje…), możliwość samodzielnego
wprowadzania zasobów;
informacje o ofercie stałej/sezonowej podmiotów
edukacji pozaszkolnej; możliwość wprowadzania
samodzielnie oferty przez placówkę uczestniczącą w
Programie;
narzędzie ułatwiające wyszukiwanie zajęć w
ośrodkach pozaszkolnych wg: poziomu nauczania,
okresu realizacji zajęć (dany miesiąc), miejsca
realizacji (w sale, w terenie) oraz wg nazwy ośrodka,
każdy ośrodek ma swoją wizytówkę i przekierowanie
na swój serwis;
informacje dotyczące Doliny Baryczy m.in. fauny,
flory, zabytków, postaci historycznych, gospodarki
łowieckiej, leśnej. Działy: leksykon, materiały
historyczne, zdjęcia, pliki różne, multimedia.
Możliwość samodzielnego umieszczania zasobów;
narzędzie ułatwiające wyszukiwanie materiałów o
Dolinie Baryczy w bazie wiedzy wg: szukanego słowa,
kategorii, alfabetu w leksykonie, gminy i miejscowości
w materiałach historycznych;
informacje i relacje z wydarzeń dotyczących edukacji
1
regionalnej i przyrodniczej (o większym zasięgu niż
jedna placówka), które już się odbyły oraz aktualności
z przebiegu Programu Edukacja dla Doliny Baryczy;
zaproszenie na wydarzenia edukacyjne dotyczące
regionu DB (o większym zasięgu niż jedna placówka),
publikowane jako kalendarz wydarzeń (kolory w
kalendarium odzwierciedlają okres rekrutacji oraz
termin wydarzenia). Możliwość samodzielnego
umieszczania relacji pod warunkiem wcześniejszego
wprowadzenia wydarzenia w zakładce zapraszamy
na;
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do umieszczania zaproszeń oraz relacji z wydarzeń lokalnych dotyczących edukacji regionalnej i przyrodniczej
został przeznaczony facebook (www.facebook.com/EdukacjaDB), prosimy też o udostępnianie postów z opisem
zajęć - szczególnie dotyczących wykorzystania pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach
Projektu/Programu Edukacja dla Doliny Baryczy.
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Szlaki edukacyjne w Dolinie Baryczy
Najlepsze materiały edukacyjne/zajęcia z oferty
ośrodków
Najnowsze materiały edukacyjne/zajęcia z oferty
ośrodków
Baner prezentujący pomoce dydaktyczne
O projekcie
O programie
Logowanie/rejestracja

Dodaj zasób

informacje na temat szlaków Doliny Baryczy,
przedstawione na mapie wraz z opisem przystanków,
możliwość samodzielnego wprowadzania szlaków;
lista generowana wg największej ilości pozytywnych
opinii;
lista generowana wg czasu umieszczenia zasobu;
opis wraz z wizualizacją pomocy dydaktycznych
powstających w ramach projektu/programu Edukacja
dla Doliny Baryczy;
zbiór informacji dotyczących projektu (cele, działania,
efekty, korzyści, lista szkół i ośrodków biorących
udział w projekcie);
informacje dotyczące programu (cele, film o
programie)
możliwość zarejestrowania nauczycieli do danej
szkoły, edukatorów do danego ośrodka lub jako
użytkownik indywidulany/osoba prywatna, logowanie
użytkowników aktywnych;
możliwość dodawania samodzielnie zasobów po
wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w
serwisie;
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