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Aplikacja WWF MakeYourMark została stworzona przez międzynarodową organizację
pozarządową WWF po to, aby przybliżyć odbiorcom miejsca znajdujące się na Liście Światowego
Dziedzictwa, opracowanej przez UNESCO. Życie milionów ludzi zależne jest od zasobów
naturalnych tych obszarów. Aplikacja pozwala na zapoznanie się z sześcioma obiektami, które
są zagrożone przez przemysłową działalność człowieka.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest dostępna w języku angielskim. Korzystanie z aplikacji nie wymaga rejestracji.
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?





Można zapoznać się z podstawowymi cechami zagrożonych obszarów oraz przyjrzeć się
zwierzętom, które są ich symbolem.
Warstwa dźwiękowo-wizualna aplikacji może być atrakcyjna dla młodszych czytelników –
pokazuje, jak poruszają się zwierzęta (ich obraz można obracać, dzięki temu zyskuje się
lepszą perspektywę), a także, jakie dźwięki wydają.
Krótkie filmiki towarzyszące informacjom o danym regionie zawierają przydatne dane
statystyczne i przedstawiają historie ludzi żyjących na zagrożonych terenach. Ten
komponent aplikacji może się przydać młodym ludziom przygotowującym prace na lekcję
biologii.

INSPIRACJE
Aplikacja WWF Poradnik organizacji WWF – World Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na
rzecz Przyrody) podpowiada, co robić i jak postępować w codziennym życiu, tak aby żyć
w sposób przyjazny przyrodzie.
Aplikacja WWF Together organizacji WWF – World Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na
rzecz Przyrody) przedstawia różne gatunki zwierząt z całego świata, pozwala bliżej poznać ich
życie i informuje o zagrożeniach, jakie niesie dla nich rozwój cywilizacji.
Na tej interaktywnej mapie sprawdzisz, które obiekty znajdują się na Liście Światowego
Dziedzictwa.

Kurs „Tablety w Bibliotece" powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące
bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich
placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności
i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015
było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
Ten materiał edukacyjny dostępny jest na licencji Creative Commons CC BY-SA 3.0 Polska. Pełna treść licencji
znajduje się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

