INSTRUKCJA UMIESZCZANIA ŚCIEŻKI W SERWISIE edukacja.barycz.pl

1. Przed przystąpieniem do umieszczania ścieżki w serwisie należy się zarejestrować/Zaloguj się
do serwisu na stronie http://edukacja.barycz.pl/ (instrukcja logowania, rejestracji w zbiorze
instrukcji serwisowych)

2. klikamy w opcje logowanie/rejestracja lub „dodaj zasób”

3. System przenosi nas do „mój panel”
Aby dodać ścieżkę edukacyjną jako mapę klikamy opcję „Dodaj zasób: Ścieżki edukacyjne
(Mapa) ”.

4. Następnie wypełniamy pola formularza, które zostały wyświetlone.

Aby załączyć zdjęcie startowe klikamy opcję „wybierz pliki” i spośród swoich plików
komputerowych wybieramy zdjęcie docelowe, po czym klikamy opcję dalej.

5. Pojawia się mapa, aby dodać konkretną ścieżkę na mapie w oknie „szukaj miejscowości”
wpisujemy interesującą nas miejscowość. Dla przykładu zdjęcie:

Mapę możemy powiększać i zmniejszać przyciskami + i – w dolnym prawym rogu, przesuwać
mapę łapką.
6. Aby dodać jakieś miejsce w danej miejscowości, okolicy, którą wyszukaliśmy na mapie
najpierw musimy ją znaleźć, następnie klikamy w opcję „rysowanie trasy” (ikonka z krzywą) i
klikamy w punkt na mapie. Dla przykładu Pałac Maltzanów:

Punkt startowy wyświetli się na czerwono, każda następna stacja/punkt na żółto, a ostatnia
na niebiesko.

7. Pod mapą ukazują się kolejno pola z „nazwą” – wpisujemy nazwę przystanku, oraz pole
„opis”- opisujemy szczegóły dotyczące przystanku. Należy te pola uzupełnić i kliknąć przycisk
>>dalej.

8. Do mapki można załączyć jakieś zdjęcia, opisy w załącznikach w kroku (Załączniki)

Klikamy opcję „zakończ” i pojawia się widok w „Moim panelu”
Oglądamy lupką (w kolumnie podgląd) naszą ścieżkę. Jeżeli chcemy coś poprawić klikamy Edytuj,
jeżeli wszystko OK to wysyłamy mapę do akceptacji. Na tym etapie mapa przechodzi przez
system ekspercki, który dopuszcza mapkę do serwisu.
9. Po zaakceptowaniu przez eksperta, mapa będzie widoczna w serwisie.

10. W przypadku, gdy ścieżka jest przedmiotem konkursu WIE. Widoczną mapę w serwisie
musimy powiązać z konkursem WIE, czyli zamieścić link ścieżki do zasobu bazy wiedzy.
Instrukcja zamieszczenia prac w WIE, znajduje się tutaj:
http://edukacja.barycz.pl/files/?id_plik=370

