
Instrukcja zamieszczania zasobów /prac związanych z inicjatywami 
edukacyjnymi w ramach WIE (Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny 
Baryczy) w serwisie edukacja.barycz.pl 

1. Każda osoba, która chce umieścić zasób – czyli pracę dotyczącą inicjatywy edukacyjnej, powinna 
się zarejestrować,  jeżeli jest już w systemie zarejestrowana, to zalogować na 
www.edukacja.barycz.pl 

 

Jak to zrobić? 

2. Po otwarciu zakładki „Logowanie/rejestracja”  

- wpisujemy login lub hasło – jeżeli jesteśmy zarejestrowani 

- jeżeli zapomnieliśmy hasła – korzystamy z funkcji „przypomnij hasło” (login może przypomnieć 
administrator – ma  go w rejestrze) 

- jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani, otwieramy „zarejestruj się” i uzupełniamy pola formularza. 
Uwaga! Zarejestrować  do serwisu może placówka uczestnicząca i nieuczestnicząca w Programie 
Edukacja dla Doliny Baryczy. 
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http://www.edukacja.barycz.pl/


 

- Placówka, która nie uczestniczy w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy podczas rejestracji może 
wybrać, czy che należeć do Programu czy nie. 

Podczas rejestracji uzupełniamy pola:  login, hasło, e-mail, Imię i nazwisko,  

klikamy w kółeczko przy napisie „Placówki oświatowe/podmioty edukacji pozaszkolnej>>rozwija się 
lista podmiotów należących do Programu: 

- jeżeli placówka należy do Programu Edukacja dla DB to szukamy na liście nazwę swojej placówki 
przypisując się do niej 

- jeżeli placówka nie należy do Programu wybieramy z listy: Inne/ Wprowadż dane 

 

- wówczas wyświetla się pytanie „Chcę przystąpić do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy” TAK/NIE, 
w zależności od udzielonej odpowiedzi rozwija się dalsza część formularza, którą musimy wypełnić. 
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Po rejestracji na podany mail, przyjdzie link aktywacyjny>> po kliknięciu w link jesteśmy aktywnymi 
członkami społeczności serwisu edukacja. barycz.pl 

3. Po zalogowaniu się do serwisu>> 

system przechodzi na „Mój panel”>> klikamy w zakładkę „dodaj zasób”>>Baza wiedzy/WIE

 

4. Jesteśmy w formularzu dodawania prac do inicjatywy edukacyjnej. Wypełniamy formularz.  

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
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Pola do uzupełnienia: 

Autor: - uzupełniamy jeżeli chcemy umieścić autora innego niż zalogowany.  Imię i nazwisko osoby, 
która  umieszcza zasób (czyli jest zalogowana)  wpisze się z automatu w serwisie na zielonym polu 
nagłówkowym. Jeżeli na polu nagłówkowym w serwise  ma być inne nazwisko niż zalogowanego, 
należy wpisac je w polu Autor. 

Nazwa placówki umieści się z automatu na zielonym polu nagłówkowym w serwisie, jeżlie jest 
oznaczona podczas rejestracji. 

Temat*: wpisujemy WIE2017_ nazwa pracy_nazwa inicjatywy, której dotyczy praca, np. WIE2017_ 
Nasza mała wieś Słączno _Konkurs Wiedzy o DB 

 

Krótki opis* – skrótowa informacja dotycząca pracy (cel pracy, kategoria zasobu – np. klasa I-III; 
krótka idea, wyjaśnienia, interpretacja…) 

Słowa kluczowe – słowa, które wiążą się z pracą, konkursem, słowa te pomogą wyszukiwać dany 
zasób w wyszukiwarkach 

Zdjęcie startowe* – dotyczące pracy – obrazujące prace, w formacie jpg, poziome, może być zdjęcie, 
skan samej pracy, zdjęcie dzieci podczas aktywności – przy realizacji pracy, wycinek z pracy, 
zeskanowany rysunek itp. 

Treść – wypełniamy, jeżeli chcemy opisać więcej niż w krótkim tekście, np. jak praca powstawała 

Podkategorie* – możemy wybrać kategorie, które wpasowują się w nasz zasób, na pewno należy 
kliknąć w nazwę inicjatywy WIE, której dotyczy zasób. 
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Po wybraniu inicjatywy WIE pokazuje się obowiązkowe pole z poziomami nauczania – „WIE – grupa 
wiekowa:”  - trzeba wypełnić w jakiej grupie wiekowej startuje organizator w danej inicjatywie 
(zgodnie z zapisami regulaminu) 
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Licencja* – ponieważ są to prace autorskie, należy kliknąć w ikonkę: na jakich zasadach, chcemy aby 
użytkownicy serwisu korzystali z zasobu, sugerujemy zaklikać ikonkę „=” Bez utworów zależnych. 

Licencja jest ustalana wg ogólnoświatowego systemu internetowego Creative Commons. 

 

Klikamy>> „Dalej” 

5. Teraz dodajemy pliki, zdjęcia, multimedia do danego zasobu – czyli właściwe prace z danej 
inicjatywy. 

Jeżeli to są: 

 - ZDJĘCIA: 

• Formaty .jpg, .png, .gif 
• Wielkość w pikselach – dowolna     
• Waga w MB – 128 MB 

 

>> ddaj zdjęcia i rysunki>>wybierz pliki (otworzą się pliki komputera, należy wybrać właściwy 
plik>>Kliknij aby załączyć zdjęcia>> po załączeniu wyświetlają się ikonki umieszczonych zdjęć 
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- MULTIMEDIA >>dodaj multimedia: 

• Formaty .mp3, .mp4, .mpeg, .avi, .mov, .3gp  i inne  - jeśli dadzą się przekonwertować 
• Wielkość w pikselach  - proporcje 3 x 4 lub panorama 
• Waga w MB – max 128 MB  

 

Można do 128 MB wgrać bezpośrednio film do serwisu z komputera, jeżeli film przekracza 128 MB 
należy wgrać go najpierw na Yotuba, a potem wygenerować i umieścić link. 

Pole opis – można nadać podpis pod zdjęciem, filmem, prezentacją:  autora lub tytuł pracy, lub jedno 
i drugie – pojawi się pod zdjęciem, podczas klikania w zdjęcie w serwisie. 
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- PLIKI >> dodaj pliki: 

Uwaga nazwy załączonych plików będą się wyświetlały w serwisie. Powinny być nadane zgodnie z 
zawartością pliku. 

• tekstowe, pdf, prezentacje – najlepiej zamienione na pdf 
• max do 128 MB 

6. Jeżeli wgramy wszystkie elementy zasobu >>zakończ>> przenosicie się do listy zasobów 

Tworzony zasób powinien znaleźć się na samej górze listy. Każdy zasób zanim pojawi się w serwisie 
przechodzi weryfikację, przez system ekspercki. Dopiero jak nastąpi akceptacja zasób jest 
wyświetlony na stronie edukacja.barycz.pl.  Jeżeli zasób będzie wymagał poprawy lub uzupełnień 
system wyśle informację od moderatora/eksperta, który opisze uwagi . 

 

8 
 



 

Wygląd  zasobu na stronie  można podejrzeć naciskając ikonkę -  lupkę. Pokazuje właściwy obraz – 
czyli ostateczny wygląd zasobu w serwisie.  Zawsze można wrócić i poprawić coś z zasobie poprzez 
edycje >> ikonka – strzałki - (Uwaga jeżeli chcecie Państwo zmienić coś w załączniku musicie 
podmienić cały załącznik). Jeżeli zasób jest jeszcze niepełny – i chcemy do niego wrócić, to przy opisie 
zasobu zostawiamy statut „tworzony”.  Jeżeli uznacie już, że zasób jest  prawidłowy, to proszę w 
statusie kliknąć na „wyślij do akceptacji”  – wówczas zasób przechodzi do weryfikacji i 
moderator/ekspert poprzez  akceptację umieszcza zasób na serwisie.   

Dziękujemy. 

W razie pytań prosimy o kontakt: edukacja@nasza.barycz.pl  lub tel. 71 38 30 432  

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” 
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz 
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