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Pagina de destinație are scopul de a
oferi utilizatorilor o explicație
generală și o foaie de parcurs pentru
utilizarea instrumentului: pagina de
destinație cuprinde:
•O scurtă descriere a proiectului și a
instrumentului
•Pluginul
și
filtrele
explorarea bazei de date

pentru

•Legătura către un scurt ghid de
utilizare
•Link către forumurile noastre

CUM SĂ CĂUTAȚI PRACTICILE
 Există mai multe metode pentru a găsi practici:
 Explorarea bazei de date (DB) de pe pagina de destinație




Puteți găsi această casetă la http://bestpractices.nopunish.eu/
Pentru a căuta bunele practici, ar trebui să selectați grupul țintă și subiectul principal de interes. Apoi,
faceți clic pe Trimiteți

Instrumentul baza de date
Instrumentul baza de date este găzduit la http: //bestpractices.nopunish.eu/explore-our- d atabase / și accesibil din
meniul principal, în special în "Explorați baza noastră de date".

Din nou, trebuie să selectați grupul țintă și subiectul care trebuie abordat. Apoi, faceți clic
pe "Trimiteți"

Folosirea cloud-ului
De asemenea, puteți găsi practici
prin clic pe cuvinte cheie; aceste
cuvinte cheie se referă la subiectele
principale. Cloud-ul poate fi găsit în
fiecare pagină, cu excepția paginii de
destinație, în partea stângă:
După cum puteți vedea, deasupra
veți găsi și o casetă de instrumente
de căutare.
Aceste instrumente, cloud și toolbox, vor apărea în fiecare pagină a
site-ului web (cu excepția paginii de
destinație)

CUM SE LUCREAZĂ CU FIȘELE INTERACTIVE

Odată ce ați găsit o practică interesantă,
bună, ar trebui să faceți clic pe "(mai
mult.)" la sfârșitul extrasului sau peste
imaginea de deasupra titlului. Puteți, de
asemenea, să accesați practica dând clic
pe Dală (de exemplu, Familii)

Pentru a demonstra cum să lucrăm cu foaia interactivă ,
o vom folosi pe cea ”Familiile, în primul rând”:
http://bestpractices.nopunish.eu/families-first/

Fișele cu informații interactive
conțin informații despre practică,
copiate și lipite din ieșirile Ws2.
La sfârșitul fișei de informații veți
găsi două elemente: testul de
maturitate interactivă și un buton
pentru descărcarea întregii fișe de
informații în format PDF

Un buton verde mare introduce testul de maturitate:

Utilizatorii ar trebui să aleagă răspunsul corect, răspunzând la setările reale ale instituțiilor,
contextelor, chiar familiilor. Ultimul diapozitiv al testului interactiv arată rezultatele. Rezultatele
ar putea fi: (a) practica nu este adecvată instituției lor și ar trebui să citească foaia de informare
și să caute o altă practică pe același subiect (și ar putea căuta aceste practici utilizând
instrumentele de căutare descrise mai sus); sau (b) practica pare să se potrivească instituției lor.
Cu toate acestea, vom încerca să-i redirecționăm la pagina Descărcări pentru difuzarea fișei
complete PDF pe fiecare caz.

Sub practica, la sfârșitul fișei interactive, utilizatorii vor găsi un buton mare:

”Descărcați fișele cu informații" redirecționează către
pagina de înregistrare sau, dacă utilizatorul este deja
înregistrat, la pagina Descărcări.

•îNREGISTRARE
Utilizatorii sunt obligați să se înregistreze pe
site pentru a descărca versiunea completă a
fișelor noastre de informații și pentru a
interacționa PE forumuri.
Utilizatorul poate accesa Înregistrarea prin
două mijloace:
•Facând clic pe DOWNLOAD
FACTSHEETS fără a fi înregistrat

OUT

•Dând clic pe Înregistrare, în meniul alocat la
stânga fiecărei pagini, sub cloud, numit "Mai
multe informații".

Pentru înregistrare, utilizatorii ar
trebui să specifice un nume de
utilizator, o parolă, profilul, sexul,
țara și vârsta (aceste patru articole
sunt solicitate numai în scopuri de
cercetare)
Înainte de trimitere, aceștia
trebuie să bifeze cele două opțiuni
pentru acceptarea termenilor și
condițiilor utilizatorului. Apoi,
după ce face clic pe SUBMIT,
utilizatorul este înregistrat și poate
descărca fișele de informații și
accesa întregul conținut al siteului.
În acest moment, formularul de
înregistrare nu trimite nici un email de confirmare sau de activare.

Descărcarea fișelor de informații
Versiunea completă a seturilor de informații cere să fiți înregistrați, pentru accesarea și descărcarea PDF-urilor, la
http://bestpractices.nopunish.eu/downloads/

Forumuri
Forumul vizează facilitarea schimbului de cunoștințe și a schimbului de experiență între toate grupurile țintă.
Forumurile vor fi redefinite și re-structurate în curând, dar funcționarea principală va fi menținută.
Pagina generală pentru accesarea forumurilor și accesibilă din meniul principal este http://bestpractices.nopunish.eu/forums/

Să vedem exemplul pentru profesioniștii din domeniul educației:
În acest stadiu, forumurile sunt

goale, iar partenerii trebuie să
convină asupra regulilor (despre
funcționare
și
conduită
”netiquette”)

Pentru a crea un subiect nou pe
forum, utilizatorii ar trebui să
precizeze titlul, apoi să scrie și să
explice conținutul pe care îl
împărtășesc (de exemplu, în
cazul în care caută să facă
legătura între profesorii europeni,
ar putea specifica experiența lor,
școala
în
care
lucrează,
principalele probleme cu care se
confruntă, etc.), specificând și
etichete
pentru
a
facilita
identificarea posturilor relevante.

