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Załącznik nr 8 do SIWZ
Wskazówki niezbędne do wykonania próbki
Materiały do wykonania próbki multibooka adaptacji dla dzieci słabowidzących do odtwarzania w systemie
Windows:
– pliki cdr wraz z ilustracjami okładki i stron 4–7a, plik audio, pliki pdf ze scenariuszem
Próbka musi zawierać:
1.

2.
3.
4.

Ikonę aplikacji linkującą instrukcję „Jak korzystać z multibooka” (instrukcja powinna się też
otwierać po naciśnięciu napisu „Jak korzystać z multibooka”). Uwaga dotycząca ikony aplikacji:
ikony aplikacji są takie same dla wersji podstawowej podręcznika oraz adaptacji podręcznika dla
uczniów słabowidzących. Zawierają tytuł „Nasza szkoła” według wzoru z okładki, poniżej napis
„klasa 3” i pod nim część 2 na apli w kolorze paska przedstawionego na okładce. Załączamy pdf
okładki wersji podstawowej jako wzór liternictwa i kolorystyki do przygotowania ikony (bez napisu
matematyka). Uwaga dotycząca instrukcji: instrukcja ma zawierać ikonki oznaczające poszczególne
funkcjonalności wraz z ich opisem oraz zrzuty ekranowe rozkładówek danej części podręcznika
ilustrujące te aktywności. Jako wzorcową (ikony, teksty, oznaczenia) prosimy potraktować
instrukcję znajdującą się w multibooku dla klasy drugiej: „Nasza szkoła – część 4 – adaptacja dla
dzieci słabowidzących” dostępnym na stronie https://naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/.
Okładkę adaptacji dla uczniów słabowidzących „Nasza szkoła. Klasa 2. Część 2”.
4 rozkładówki.
Przewijanie stron z użyciem właściwego znaku, powiększanie wybranych obiektów, przewijanie
tekstów i odtwarzanie pliku audio wraz z odpowiednimi ikonami opisanymi w instrukcji.

Próbka musi być zgodna z wcześniejszymi realizacjami multibooków.
Opis do scenariusza:
Obiekty do powiększenia zaznaczone są w ramkach, dodatkowo oznaczone znakiem plusika. Strzałka
w ramkach oznacza, że ekrany z powiększeniami mają następować po sobie. Ikonę powiększenia prosimy
umieszczać przy pierwszym oknie i zawsze na początku kolejnej rozkładówki. Strzałki przewijania tekstu
(tylko w powiększeniach) z możliwością kontynuacji i powrotu.
Opis: „plik audio z nagraniem” – to informacja, że należy dołączyć plik z nagraniem tekstu i oznaczyć go
odpowiednią ikoną.
W pliku PDF SCENARIUSZ zamieszczone są wszystkie komentarze i bardziej szczegółowe instrukcje
dotyczące realizacji próbki.
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