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WARSZAWA JANUSZA KORCZAKA
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 31 maja 2012 roku gościem
konferencji prasowej, podczas której zainaugurowano aplikację na
smartfony "My Warsaw - Warszawa jest moja", prezentującą Warszawę
oczami Janusza Korczaka.
"My Warsaw - Warszawa jest moja" to pierwsza w Polsce aplikacja na smartfony,
łącząca w sobie funkcje przewodnika, gry miejskiej i kompendium wiedzy. Aplikacja
pokazuje nieistniejącą już Warszawę Janusza Korczaka poprzez zdjęcia, nagrania
audio, quiz, cytaty. Jest przykładem nowoczesnego podejścia do edukacji połączonej
z zabawą poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. Darmową, dwujęzyczną
(polski i angielski) aplikację od 1 czerwca można pobrać z GooglePlay i AppStore.
Aplikacja została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich i Dom
Spotkań z Historią specjalnie na Rok Janusza Korczaka w Polsce. Patronem
honorowym projektu jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
--"My Warsaw - Warszawa jest moja" zawiera dwie trasy spacerów: pierwszą,
traktującą o dzieciństwie i młodości Korczaka oraz drugą, o jego losach wojennych.
Łącznie obie trasy zawierają prawie 50 opisanych szczegółowo punktów, i mogą
uprzyjemnić nawet do 6 godzin spaceru. Po wybraniu jednej z tras system, dzięki
geolokalizacji, odnajduje użytkownika na mapie i kieruje do najbliższego punktu gry
miejskiej. W tym i kolejnych punktach użytkownik odkrywa opis miejsca, zdjęcia z
epoki, nagrania cytatów z pism Korczaka i opis związany z jego życiem. Może także
skorzystać z funkcji gry miejskiej, odpowiadając na pytania quizu i uaktywniając
nowe, początkowo niedostępne punkty trasy. Całą trasę można pokonać
jednorazowo, można także spacer przerywać i wracać do niego w dowolnym
momencie. Aplikacja łączy się z serwisami Facebook, Twitter i Foursquare.
Więcej o projekcie:
www.facebook.com/MyWarsawApp [1]
www.jewishmuseum.org.pl [2]
www.dsh.waw.pl [3]
www.korczakinfo.waw.pl [4]
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