Instrukcja obsługi _ocena prac konkursowych/inicjatyw przez członków komisji
Osoba z komisji konkursowej może oceniać prace konkursowe elektronicznie za pomocą serwisu
edukacja.barycz.pl. Ocenia poszczególne kryteria pracy (przydziela punkty, pisze uzasadnienie)
1. Uwaga, każdy członek komisji musi być zalogowany w serwisie edukacja.barycz.pl.
Jak się zarejestrować, logować w serwisie – patrz instrukcja na dole głównej strony Instrukcje
Obsługi>>Instrukcje dotyczące WIE>>Instrukcja zamieszczenia prac_WIE

1a. każdy członek komisji podaje organizatorowi swój login
1b. organizator przedstawia administratorowi serwisu edukacja listę członków komisji (imię,
nazwisko, login)
1c. organizator określa w systemie nazwy kryteriów inicjatywy i max punktację
1d. administrator ustanawia status członka komisji w systemie, zawiadamia organizatora, organizator
zawiadamia członków komisji, że posiadają uprawnienia do oceny i kryteria wraz z punktacja są
określone w serwisie. Wówczas członkowie komisji mogą dokonywać oceny prac konkursowych.
2. Po otrzymaniu informacji, że można oceniać prace - trzeba zalogować się do serwisu. Wchodzimy
na stronę główną serwisu >>klikamy w logo Edukacja dla Doliny Baryczy>>Baza Wiedzy/WIE
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3. Wyszukujemy na banerze napis: WIE Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne>> nazwę inicjatywy, którą
mamy ocenić:

Lub wchodzimy do bazy wiedzy/WIE i w wyszukiwarce klikamy na WIE i interesującą nas nazwę
konkursu.
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4. Wchodzimy w naszą inicjatywę. W zależności od sposobu wejścia pokażą się okna z zasobami do
oceny.
Pod zieloną belką o nazwie „Zasoby biorące udział w inicjatywie” pokazuje się lista prac
zamieszczonych do oceny.

Lub ciąg zasobów
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5. Klikamy w okienko z nazwą inicjatywy – Uwaga! Każdą pracę oceniamy osobno otwierając
poszczególne zasoby (prace konkursowe)
Po otwarciu zasobu/pracy konkursowej, pokazuje się opis pracy – nazwa, autor, placówka, zdjęcie
startowe, grupa wiekowa w jakiej startuje praca, opis pracy, słowa kluczowe. Po prawej stronie
podkategoria – czyli do jakiej inicjatywy jest przypisany zasób

Potem otwieramy plik z pracą, może to być link, ikonka filmu, plik, załącznik itp. – otwieramy,
oglądamy.
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Po obejrzeniu pracy schodzimy w dół zasobu i dochodzimy do napisu „Ocena konkursu/inicjatywy
WIE”
Widać tam poszczególne kryteria.

Każde kryterium oceniamy najeżdżając na gwiazdki – „0” pkt – nie klikamy w żadną gwiazdkę, 1 pkt –
jedna żółta gwiazdka, 2 kpt – dwie żółte gwiazdki itd. Do każdego kryterium piszemy uzasadnienie.
Uwaga! System nie zapisze oceny bez wpisanego „uzasadnienia”.
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>>Zapisz ocenę
6. Po zapisaniu – ocenę można wyedytować i poprawić „Edytuj swoją ocenę”

7. Chcąc ocenić następną pracę – od nowa wchodzimy do Baza Wiedzy/WIE, WIE – nasza inicjatywa i
wyszukujemy następną pracę konkursową.
Jeżeli zasób już oceniłam/em widać na dole zasobu liczbę punktów (gwiazdek) oraz treść
uzasadnienia.
Zasoby ocenione są oznaczone słowem „OCENIONE” na szarej belce po lewej stronie.
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8. Można również wydrukować, lub podejrzeć zestawienie naszych ocen dotyczących danej
inicjatywy. W tym celu wchodzimy na „dodaj zasób”

Znajdujemy się w „Moim panelu”>>klikamy: „moje dane”>>
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Schodzimy na sam dół w „moje dane” Na dole znajduje się tabelka Konkursy WIE, w kolumnie
PDF>>pobierz>>

Pojawi się plik z nazwami zasobów, datą oceny, punktacją i uzasadnieniem.
Taki plik można zapisać na swój komputer i wysłać jako załącznik do organizatora inicjatywy – jeżeli
takie będzie życzenie organizatora. Organizator ma w panelu administracyjnym wgląd w zestawienie
punktacji i uzasadnienia Państwa ocen.
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Dziękujemy.
W razie pytań prosimy o kontakt: edukacja@nasza.barycz.pl tel. 71 38 30 432
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
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