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mCourser.pl opiera się na następujących fundamentach:

• bogate zasoby – nauczyciel może tworzyć własne atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz korzystać z zasobów 

udostępnionych przez wydawnictwa i innych nauczycieli, 

• łatwość obsługi – mCourser jest doskonałym przykładem na to, jak prosto i intuicyjnie można korzystać z możliwo-

ści oferowanych przez nowoczesne technologie, 

• pełna interaktywność – nauczyciel tworzy klasy, przypisuje uczniom zadania i monitoruje ich postępy, 

• elementy motywujące – platforma umożliwia korzystanie m.in. z modułu głosowania w grupach, co umożliwia za-

angażowanie wszystkich uczniów bez wyjątku, 

• elastyczność technologiczna i mobilność – praca z mCourser.pl jest możliwa niezależnie od używanej technologii 

(komputery, tablety, smartfony), jak i systemu operacyjnego (Android, Windows, iOS).

Zapraszamy do podróży po świecie mobilnej edukacji. Każdy uczy się inaczej, a we współczesnym nauczaniu wiedza 

jest na wyciągnięcie ręki. 

Zespół Learnetic SA 

* W niniejszym podręczniku znajdą  Państwo kody QR,  które umożliwiają oglądanie filmów instruktażowych. Proszę mieć na uwadze, 
że w związku z ciągłym wprowadzaniem nowych funkcji na mCourser.pl, filmy mogą się nieco różnić od obecnej wersji platformy.



Rozpoczęcie pracy z platformą mCourser jest niezwykle proste i intuicyjne, a sama rejestracja nie po-
winna zająć więcej niż 2 minuty.

1  Odwiedź stronę www.mCourser.pl. 

2  Kliknij przycisk Zarejestruj się na stronie głównej mCourser.pl. 

3  Wypełnij krótki formularz rejestracyjny. Utwórz nazwę użytkownika i hasło (polskie znaki nie są dozwolone), wpro-
wadź swój adres e-mail. Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W sekcji Profil zwróć 
uwagę, aby wybrać typ użytkownika Nauczyciel.

4  Kliknij przycisk Zarejestruj się – na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość potwierdza-
jąca założenie konta. W celu zakończenia rejestracji otwórz wiadomość od admin@mcourser.pl i kliknij w ozna-
czone miejsce (link). 

5  Po pomyślnej aktywacji konta nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Moje zasoby. 

GRATULUJEMY – teraz możesz rozpocząć  
korzystanie z zasobów mCourser.pl
 
– zobacz, jakie to proste: 

6  Jesteś na stronie Moje Zasoby.

a  Jeśli posiadasz kod aktywacyjny, wprowadź go w zakładce Odblokuj więcej kursów, a następnie kliknij 
kolejno przyciski Podaj kod i Zgadzam się, aby uzyskać dostęp do multimedialnych zasobów edukacyj-
nych. 

b  Jeśli nie posiadasz kodu, przejdź do Biblioteki. 

Jak założyć konto na mCourser.pl? zobacz film

zobacz film
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Bogactwo narzędzi i funkcji dostępnych w mCourser.pl to świetna alternatywa dla tradycyjnych zajęć 
i materiałów dydaktycznych. Jako pełnoprawny użytkownik serwisu mCourser.pl masz nieograniczony 
dostęp do następujących funkcjonalności:
 

 Biblioteka, gdzie możesz przeglądać wszystkie kursy opublikowane w portalu mCourser.pl. Wśród nich znajdują 
się materiały udostępnione przez różne wydawnictwa; część kursów jest bezpłatna, inne można zakupić za pomo-
cą karty kredytowej lub podając odpowiedni kod aktywacyjny.

 

 Społeczność – na tej stronie masz dostęp do danych Twoich uczniów, możesz wysyłać im zaproszenia i tworzyć 
wirtualne klasy.

 

 Zadania – tutaj masz wgląd do wszystkich danych związanych z utworzonymi przez Ciebie zadaniami.
 

 Głosowania – na tej stronie możesz tworzyć ankiety i organizować sesje głosowań na żywo dla Twoich uczniów.

 Moja szkoła – umożliwia korzystanie z narzędzi komunikacyjnych dostępnych dla wszystkich członków Twojej 
szkoły.

 Konkursy – tutaj możesz zgłosić swoją szkołę do konkursów interaktywnych. 

Co znajdziesz w serwisie po zalogowaniu? 

Czy wiesz, że… 
BYOD to skrót od Bring Your Own Device, co 
oznacza środowisko przyjazne dla urządzeń 
mobilnych. 

6 www.mcourser.pl



3 Jak rozpocząć pracę z uczniami? zobacz film

Czy wiesz, że… 
LMS to skrót od Learning Management System, 
czyli System Zarządzania Nauczaniem. Kiedyś 
służył przede wszystkim do nauczania na 
odległość, dziś pozwala również na urozmaicenie 
zajęć w klasie.

1
3

4

mCourser.pl łączy społeczność nauczycieli i uczniów, zapewniając im bogate narzędzia niezbędne do 
efektywnej współpracy i komunikacji w całym procesie nauczania.

1  Poproś uczniów o  zarejestrowanie się na mCourser.pl. Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego typu 
użytkownika – Uczeń. Możesz oczywiście samodzielnie założyć konta swoim uczniom i przekazać im nazwę użyt-
kownika oraz hasło. 

2  Gdy Twoi uczniowie zakończą pomyślnie proces rejestracji, podaj im Twoją nazwę użytkownika w  portalu 
mCourser.pl – umożliwi im to wysłanie do Ciebie zaproszenia, podobnie jak ma to miejsce na portalach społecz-
nościowych. 

3  W celu wysłania zaproszenia uczeń powinien zalogować się do mCourser.pl i przejść do strony Społeczność, 
a następnie wybrać zakładkę Zaproszenia i kliknąć przycisk Zaproś nauczyciela. 

4  Przejdź do przestrzeni Społeczność na Twoim koncie w portalu mCourser.pl i zaakceptuj oczekujące zaprosze-
nia. Uczniowie, których zaproszenia zostały zaakceptowane, automatycznie pojawią się w zakładce Moi ucznio-
wie.

5  Możesz również odwrócić cały proces i wysłać zaproszenia do Twoich uczniów, korzystając z ich nazw użytkow-
ników na mCourser.pl. Od tej chwili masz stały kontakt ze swoimi uczniami, możesz tworzyć własne klasy, przy-
dzielać im zadania lub organizować sesje głosowań na żywo. 

8 www.mcourser.pl
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mCourser.pl umożliwia tworzenie wirtualnych klas. Ułatwia to proces przydzielania uczniom zadań oraz 
organizację głosowań. 

1  Przejdź do przestrzeni Społeczność i wybierz zakładkę Moje klasy, a następnie przycisk Dodaj klasę. 

2  Podaj odpowiednią nazwę dla Twojej klasy i zatwierdź ją przyciskiem Dodaj klasę. 

3  Nowo utworzona klasa automatycznie pojawi się na liście. Odszukaj ją, a następnie wybierz kolejno Czynności -> 
Edytuj uczniów.

4  Zaznacz uczniów, których chcesz dodać do nowo utworzonej klasy i wybierz przycisk Przypisz. Od tej chwili będą 
oni jej pełnoprawnymi członkami. Możesz teraz w łatwy sposób przydzielać im zadania lub organizować sesje gło-
sowań na żywo.

5  Na stronie Wyniki możesz przeglądać wyniki uczniów należących do tej klasy uzyskane w ramach zadań, kursów 
i głosowań.

6  Możesz również dodać uczniów do klasy od razu podczas akceptacji zaproszeń, pod warunkiem że klasy zostały 
wcześniej utworzone.

7  Pamiętaj, że Twoi uczniowie nie wiedzą o tym, że są przydzieleni do danej klasy i nie widzą jej nazwy. Dzięki temu 
masz pełną swobodę w tworzeniu klas i grupowaniu uczniów.

Jak stworzyć klasę? zobacz film

Czy wiesz, że… 
Urządzenia mobilne to świetny pomysł na to, aby 
np. lekcję biologii przeprowadzić poza murami 
szkoły. 
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mCourser.pl oferuje intuicyjny w obsłudze system do tworzenia interaktywnych zadań, które możesz 
przydzielić indywidualnym uczniom lub klasom. Wyniki zostaną automatycznie sprawdzone i będą do-
stępne w postaci raportów. 

1  Przejdź do strony Zadania i zaznacz przycisk Utwórz zadanie. 

2  Następnie wybierz kurs zawierający lekcję, która posłuży Ci do przygotowania zadania.

3  Podczas tworzenia zadania możesz określić, czy ma się ono składać z jednej czy z wielu lekcji. 

4  W kolejnym kroku wybierz ucznia lub klasę, którym chcesz zlecić wykonanie zadania. Aby zdefiniować dodatkowe 
parametry, zaznacz przycisk Więcej opcji.

5  Możesz określić, czy zadanie ma się składać z całej lekcji, czy też tylko z jej fragmentu.
 Jeśli chcesz wykorzystać tylko część zasobów z danego kursu, wybierz opcję Fragmenty, a następnie zaznacz 

stronę lub strony, które chcesz zadać uczniom. Możesz również podać termin zakończenia zadania oraz dopisać 
dowolny komentarz skierowany do Twoich uczniów.

6  Jeśli zaznaczysz opcję Blokuj dostęp po dacie ukończenia, uczniowie nie będą mogli edytować lub ukończyć 
zadania po upłynięciu wyznaczonego przez Ciebie terminu.

 W przypadku wybrania opcji Jednorazowy dostęp uczniowie będą mieli tylko jedną szansę na rozwiązanie zada-
nia, a wyniki zostaną automatycznie wysłane do Ciebie.

7  Zadanie zostanie wysłane po wybraniu przycisku Utwórz i automatycznie pojawi się na Twoim koncie w przestrze-
ni Utworzone zadania.

8  Zadanie można utworzyć również na stronie Moje zasoby. Wystarczy wybrać kurs zawierający odpowiednią lek-
cję i zaznaczyć kolejno opcje Czynność -> Utwórz zadanie.

Jak przesłać zadanie? (Część 1)

Czy wiesz, że… 
W Bibliotece znajdują się materiały udostępnione 
przez różne wydawnictwa. Część kursów jest 
bezpłatna, inne można zakupić za pomocą 
karty kredytowej lub podając odpowiedni kod 
aktywacyjny.

zobacz film
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6 zobacz film

Utworzone przez Ciebie zadanie natychmiast pokaże się na koncie ucznia gotowe do rozwiązania. Po-
nadto, na pasku menu głównego będzie widoczne powiadomienie o oczekującym zadaniu.

1  Uczeń powinien zalogować się na swoje konto na platformie mCourser.pl i przejść do przestrzeni Zadania.

2  Następnie należy wyszukać odpowiednie zadanie na liście i wybrać przycisk Szczegóły. 

3  Na stronie Szczegóły zadania indywidualnego uczeń powinien wybrać opcję Rozpocznij.

4  Po skończonej pracy wystarczy wybrać przyciski Zapisz i wyjdź.

5  Na stronie Szczegóły zadania indywidualnego uczeń może sprawdzić swój wynik i  zdecydować, czy chce 
kontynuować rozwiązywanie zadania, czy wysłać wyniki do nauczyciela. 

6  Po wysłaniu wyników uczeń nie będzie mógł powrócić do rozwiązywania zadania ani go poprawić. Zadanie zmieni 
stan na Wysłane i pojawi się na Twoim koncie gotowe do sprawdzenia.

Jak przesłać zadanie? (Część 2)
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Czy wiesz, że… 
Nie potrzebujesz stałego dostępu do Internetu, aby 
korzystać z materiałów mCourser! Wystarczy, że 
ściągniesz aplikację mLibro na swój komputer, tablet lub 
smartfon.
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Wyniki wszystkich zadań wysłanych do nauczyciela na platformie mCourser.pl są automatycznie spraw-
dzane i dostępne w postaci szczegółowych raportów. Po tym, jak uczeń zgłosi wykonanie zadania, od-
powiednie powiadomienie pojawi się na pasku menu głównego na Twoim koncie. 

1  Przejdź do sekcji Zadania i odszukaj odpowiednie zadanie na liście. Zwróć uwagę, że zadania mogą być przydzie-
lane indywidualnym uczniom lub całej klasie. 

2  Na wstępie możesz sprawdzić ogólny wynik procentowy uzyskany za rozwiązanie zadania przez ucznia lub całą 
klasę.

3  Aby przejść do strony z dokładnymi wynikami ucznia lub klasy, wybierz przycisk Szczegóły. W przypadku zadania 
grupowego możesz sprawdzić zarówno indywidualne wyniki każdego ucznia, jak i średnią wyników całej klasy.

4  Aby przejść do strony z dokładnymi wynikami danego ucznia, wybierz kolejno opcje Czynności -> Szczegóły. 
Możesz tu uzyskać dane obejmujące wynik procentowy, liczbę popełnionych błędów i pomyłek oraz informację 
o tym, jak często uczeń sprawdzał poprawność udzielonych odpowiedzi. Zwróć uwagę, że dane te są dostępne 
zarówno dla całego zadania, jak i dla każdej zawartej w nim strony.

5  Na platformie mCourser.pl możesz nie tylko przejrzeć wyniki procentowe zadania, ale także przeanalizować kon-
kretne odpowiedzi udzielone przez ucznia. W tym celu wystarczy wybrać opcję Podgląd lekcji ucznia. 

6  Jeśli uznasz wykonanie zadania za niedostateczne, poproś ucznia o jego uzupełnienie. W tym celu wybierz opcję 
Oznacz ponownie jako bieżące, a zadanie zostanie wysłane do ucznia po raz drugi. Możesz również opatrzyć 
je odpowiednim komentarzem. 

7  Aby samodzielnie wystawić uczniowi ocenę procentową za wykonane zadanie, z menu Czynność wybierz opcję 
Oceń ręcznie. W kolejnym kroku wybierz opcję Ręcznie, wpisz odpowiednią liczbę w polu Ocena i zatwierdź ją 
przyciskiem Zapisz. Wynik procentowy zadania zostanie odpowiednio zmieniony.

Jak sprawdzić wynik zadania? zobacz film
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Zadania to opcja umożliwiająca pracę asynchroniczną. Uczniowie rozwiązują przygotowane wcześniej 
ćwiczenia w domu lub w szkole w dogodnym dla siebie czasie i zgłaszają swoją pracę przed uzgodnio-
nym terminem. Opcja Głosowania umożliwia organizację pracy na żywo w klasie, angażując w czasie 
lekcji wszystkich uczniów bez wyjątku. 

1  Przejdź do sekcji Moje zasoby, a następnie wybierz kurs zawierający lekcję, która posłuży Ci do przygotowania 
ankiety.

2  Dla wybranej lekcji zaznacz opcję Utwórz ankietę. Wskazana lekcja zostanie dodana do Twojej listy ankiet i na-
stąpi automatyczne przekierowanie na stronę Głosowania.

3  Wyszukaj na liście lekcję wybraną przez Ciebie do przeprowadzenia głosowania i z menu Czynność wybierz opcję 
Rozpocznij sesję. 

4  W kolejnym kroku wybierz ucznia lub klasę, dla których chcesz przygotować sesję głosowania. Po wybraniu przy-
cisku Rozpocznij sesję nastąpi przekierowanie do okna aktywnej sesji głosowania. Zanim jednak rozpoczniesz 
sesję, poproś uczniów, aby zalogowali się na swoje konta na platformie mCourser.pl i przeszli do strony Głoso-
wania. Warto zwrócić uwagę, że uczniowie mogą wziąć udział w głosowaniu za pomocą dowolnego urządzenia, 
takiego jak komputer, tablet czy telefon.

5  Po wybraniu przez Ciebie przycisku Rozpocznij sesję wszyscy uczniowie zaproszeni do głosowania otrzymają 
odpowiednie powiadomienie i będą mogli uczestniczyć w sesji, zaznaczając przycisk Dołącz. 

6  Podczas sesji głosowania możesz wysyłać uczniom pytania i sprawdzać na bieżąco ich odpowiedzi. Wystarczy 
wyszukać w lekcji odpowiednią stronę i wybrać przycisk Zadaj to pytanie.

7  Wybrana strona pojawi się automatycznie na ekranach wszystkich uczestników sesji głosowania. Zwróć uwagę, 
że uczniowie nie będą widzieli żadnej innej strony z tej lekcji. Zaczekaj, aż Twoi uczniowie dołączą do sesji i udzielą 
odpowiedzi na bieżące pytanie.

zobacz film
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Jak zaangażować całą klasę,  
czyli praca w trybie głosowania. (Część 1)

18 www.mcourser.pl



9

Podczas sesji głosowania możesz na żywo śledzić ważne informacje dotyczące Twoich uczniów oraz 
monitorować ich bieżące wyniki.

1  W panelu Obecnie zadane pytanie w każdej chwili możesz sprawdzić, którzy uczniowie dołączyli do sesji i udzie-
lili odpowiedzi na zadane pytanie.

2  W sekcji Statystyki widoczny jest średni wynik klasy uzyskany za rozwiązanie bieżącego zadania, natomiast w pa-
nelu Indywidualne wyniki dostępne są wyniki poszczególnych uczniów.

3  W dowolnej chwili możesz skorzystać z opcji Pokaż moją odpowiedź, aby przedstawić prawidłowe rozwiązanie 
bieżącego zadania. Pamiętaj, że ćwiczenie należy poprawnie uzupełnić na Twoim koncie przed wygenerowaniem 
ankiety. Tylko wtedy prawidłowa odpowiedź będzie widoczna dla wszystkich uczestników głosowania.

4  Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi zamknij bieżące pytanie i przejdź do następnej strony w lekcji, aby zadać 
kolejne pytanie.

5  W dowolnej chwili możesz zakończyć głosowanie, wybierając przycisk Zamknij sesję.

Możesz przeglądać wyniki uzyskane w każdej zakończonej sesji głosowania. Dane te są dostępne rów-
nież dla uczniów. 

1  Aby zapoznać się z wynikami konkretnej sesji, przejdź do strony Głosowania i wybierz zakładkę Sesje, a następ-
nie wyszukaj odpowiednią sesję na liście. 

2  Na wstępie możesz sprawdzić ogólny wynik procentowy uzyskany za rozwiązanie zadania przez całą klasę.

3  Aby przejść do strony z  wynikami poszczególnych uczniów, z  rozwijanego menu Czynność wybierz opcję  
Szczegóły. 

4  W zakładce Pytania możesz przejrzeć wyniki uzyskane za rozwiązanie każdego zadania w danej sesji.

5  Aby zapoznać się z dokładnymi wynikami danego ucznia, wybierz przycisk Szczegóły. Zwróć uwagę, że możesz 
przejrzeć zarówno wyniki uzyskane w całej sesji głosowania, jak i te otrzymane za poszczególne zadania w niej 
zawarte.

6  Możesz również przeanalizować konkretne odpowiedzi udzielone przez ucznia w danym zadaniu. W  tym celu 
wystarczy wybrać opcję Podgląd sesji ucznia. 

Jak zaangażować całą klasę,  
czyli praca w trybie głosowania. (Część 2)
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W  przestrzeni Moja szkoła wszyscy członkowie danej społeczności szkolnej mają dostęp do wielu 
przydatnych narzędzi komunikacyjnych i funkcji. Administrator szkoły rejestruje daną placówkę eduka-
cyjną na mCourser.pl oraz definiuje dostęp użytkowników do wybranych opcji.

1  Przejdź do przestrzeni Moja szkoła, a następnie wybierz przycisk Dołącz do szkoły.

2  Jeżeli administrator szkoły przekazał Ci kod dostępu do szkoły, wprowadź go w odpowiednie pole i  zatwierdź 
przyciskiem Dołącz.

3  Jeżeli nie masz kodu dostępu, znajdź swoją szkołę, wpisując słowa kluczowe w adekwatnym polu i zaznaczając 
przycisk Wyszukaj. Następnie wybierz Dołącz przy nazwie danej szkoły – Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do 
administratora szkoły i otrzymasz powiadomienie drogą mailową o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.

Po dołączeniu do szkoły masz dostęp do wybranych narzędzi komunikacyjnych i funkcji. Administrator 
szkoły decyduje, które z opcji w tej sekcji udostępnić, a które wyłączyć, dlatego pamiętaj, że możesz 
nie mieć wglądu we wszystkie zakładki opisane poniżej.

1  Wiadomości – tutaj możesz przeglądać aktualności na temat Twojej szkoły.

2  Moje klasy – w tej sekcji masz wgląd w klasy publiczne utworzone przez administratora Twojej szkoły. W odróż-
nieniu od klas prywatnych utworzonych przez Ciebie w przestrzeni Społeczność, uczniowie wiedzą o tym, że 
są przypisani do danej klasy szkolnej i widzą jej nazwę.

3  Blogi – tutaj możesz przeglądać blogi innych członków Twojej szkoły, jak również stworzyć i prowadzić własny 
blog.

4  Forum – strukturę forum tworzy administrator szkoły. Ty możesz się na nim udzielać, zakładając wątki i dodając 
wpisy.

5  Kalendarz – pozwala Ci śledzić ważne wydarzenia w Twojej szkole.

10 Moja szkoła 
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Platforma mCourser umożliwia nauczycielom oraz administratorom szkół zgłoszenie swojej szkoły do 
konkursów interaktywnych. Jednym z nich jest międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr.

1  Przejdź do strony Konkursy i wybierz zielony przycisk Dołącz do konkursu. Zwróć uwagę na wybór właściwego 
poziomu testu. Możesz oczywiście zgłosić szkołę do kilku konkursów jednocześnie. Twoje żądanie dołączenia 
do konkursu zostało wysłane do administratorów platformy mCourser i otrzymasz powiadomienie drogą mailową 
o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.

2  Kiedy zgłoszenie Twojej szkoły zostanie zaakceptowane, przy opisie konkursu pojawi się zielony przycisk Zarzą-
dzaj. Aby zgłosić swoich uczniów do konkursu, z rozwijanego menu wybierz opcję Zarządzaj członkami.

3  W dolnej części ekranu znajdziesz sekcję Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu. Pamiętaj, że po roz-
winięciu list poszczególnych klas oraz listy o nazwie Członkowie szkoły nie przypisani do klas zobaczysz tylko 
i wyłącznie uczniów, którzy są zapisani do szkoły. Zaznacz uczniów, którzy mają wziąć udział w konkursie i wybierz 
przycisk Dodaj.

4  Zaznaczeni uczniowie pojawią się w sekcji Obecni uczestnicy konkursu.

5  Poprawność przypisania uczniów do konkursu możesz sprawdzić, weryfikując liczbę zarejestrowanych użytkow-
ników na ekranie listy konkursów. 

6  Aby sprawdzić, czy wszyscy uczniowie na pewno mają dostęp do konkursu, poproś każdego z nich o zalogowanie 
się na swoim koncie. W zakładce Konkursy przy odpowiednim poziomie testu powinien pojawić się szary przycisk 
Rozpocznij. Przycisk ten w momencie rozpoczęcia konkursu zmieni kolor na pomarańczowy i stanie się aktywny.

Konkursy 
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Aplikacje mLibro umożliwiają pobieranie zasobów z platformy mCourser.pl i korzystanie z nich w trybie 
off-line bez połączenia z  Internetem. Są one dostępne na trzy główne platformy: Android, Windows 
i iOS.

W przypadku systemu Windows aplikację należy pobrać ze strony głównej platformy mCourser.pl i za-
instalować ją na swoim komputerze.

Po pobraniu aplikacji dla systemu Windows i uruchomieniu instalatora należy wykonać następujące 
kroki:

1  Wybierz odpowiedni język, a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.

2  Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować aplikację w wybranej lokalizacji na Twoim komputerze.

3  Przy pierwszym uruchomieniu mLibro należy zaznaczyć instancję mCourser.pl na liście dostępnych wersji platfor-
my pracujących w różnych krajach i zatwierdzić ten wybór przyciskiem OK. 

4  Zaloguj się do aplikacji mLibro, używając nazwy użytkownika i hasła do Twojego konta na mCourser.pl. W tym 
czasie Twój komputer lub urządzenie mobilne muszą być podłączone do Internetu. 

5  Po wybraniu ikony klucza nastąpi automatyczna synchronizacja wszystkich kursów i zadań przechowywanych na 
Twoim koncie w portalu mCourser.pl. Po ukończeniu synchronizacji masz pełen dostęp do kursów i zadań z porta-
lu mCourser.pl. Możesz teraz wybrać lekcję lub zadanie do pobrania i późniejszego wykorzystania w trybie off-line.

W przypadku pobierania aplikacji mLibro na system Android nastąpi przekierowanie do sklepu Google Play.

1  Wybierz przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację mLibro na Twoim urządzeniu.

2  Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji możesz ją uruchomić, zaznaczając przycisk Otwórz. 

3  Następnie wybierz odpowiedni język i zaakceptuj go przyciskiem OK.

4  W kolejnym kroku zaznacz platformę mCourser.pl na liście dostępnych instancji aplikacji i ponownie wybierz przy-
cisk OK.

5  Zaloguj się do aplikacji mLibro, używając nazwy użytkownika i hasła do Twojego konta na mCourser.pl, a następnie 
wybierz przycisk Logowanie. Nastąpi automatyczna synchronizacja wszystkich kursów i  danych przechowy-
wanych na Twoim koncie w portalu mCourser.pl. Po zalogowaniu do mLibro Twoje zasoby i zadania są od razu 
dostępne i gotowe do wykorzystania.

Praca bez dostępu do Internetu – instalacja aplikacji mLibro
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Aplikacja mLibro może być używana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciele korzystają-
cy z mLibro mogą pobrać z platformy mCourser.pl wybrane zasoby, aby pracować z nimi w klasie na 
tablicy interaktywnej bez połączenia z  Internetem. Uczniowie dzięki mLibro mogą pobierać wybrane 
lekcje i zadania na swoje urządzenia i pracować nad nimi bez dostępu do Sieci w dowolnym miejscu 
i czasie.

1  Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji trzeba się upewnić, że urządzenie mobilne lub komputer są podłączone do 
Internetu.

2  Podczas logowania do mLibro należy podać nazwę użytkownika i hasło do konta na platformie mCourser.pl.

3  Zaznaczenie ikony klucza uruchomi automatyczną synchronizację danych aplikacji mLibro z  danymi konta na 
mCourser.pl. Po zalogowaniu się do mLibro uczeń ma od razu dostęp do wszystkich swoich kursów i zadań znaj-
dujących się na jego koncie na platformie mCourser.pl.

4  Aby móc pracować z wybranymi zasobami w trybie off-line, wystarczy pobrać je na dane urządzenie, kiedy jest 
ono połączone z Internetem. W celu pobrania lekcji z wybranego kursu należy wskazać ją w spisie treści, a następ-
nie wybrać przycisk Zainstaluj lekcję. 

5  W zakładce Zadania widoczne są wszystkie otrzymane przez ucznia zadania wraz z informacją o ich obecnym stanie. 
Aby kontynuować rozwiązywanie zadania w trybie off-line, wystarczy wskazać je na liście, a następnie wybrać przycisk 
Zainstaluj lekcję.

6  Pobrana lekcja jest teraz gotowa do wykorzystania również wtedy, gdy łączność z Internetem zostanie utracona. 
Aby rozpocząć pracę z pobraną lekcją, należy wybrać przycisk Uruchom lekcję.

7  W kolejnym kroku uczeń rozwiązuje ćwiczenia zawarte w lekcji. Po skończonej pracy wystarczy przejść do po-
przedniej strony, a wyniki zostaną automatycznie zapisane.

8  Po zamknięciu lekcji można sprawdzić dane obejmujące ogólny wynik procentowy, liczbę popełnionych błędów 
i pomyłek oraz informację o tym, jak często uczeń sprawdzał poprawność udzielonych odpowiedzi. Dane te są 
dostępne zarówno dla całego zadania, jak i dla każdej zawartej w nim strony.

9  W dowolnej chwili można usunąć wyniki uzyskane za rozwiązanie zadania za pomocą przycisku Usuń wyniki lub 
odinstalować pobraną lekcję, wybierając opcję Usuń lekcję.

Praca w aplikacji mLibro
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Oprócz korzystania z płatnych lub darmowych kursów publikowanych przez wydawców na stronie, 
mCourser umożliwia nauczycielom użycie własnych materiałów interaktywnych stworzonych na plat-
formie mInstructor.pl. 

1  Aby wykorzystać własne zasoby interaktywne przygotowane przez Ciebie wcześniej na portalu mInstructor.pl, 
wystarczy że na mCourser.pl na stronie Moje zasoby wybierzesz zakładkę mInstructor.

2  Przy pierwszym otwarciu zakładki należy najpierw wybrać przycisk Zaloguj się do serwisu mInstructor, co 
pozwoli na połączenie Twojego konta na platformie mCourser.pl z kontem utworzonym przez Ciebie wcześniej 
na platformie mInstructor.pl. Takie połączenie trzeba wykonać raz, aby później zawsze korzystać ze wspólnego 
logowania do obu platform.

3  Po zalogowaniu się do swojego konta na mInstructor.pl potwierdź prawa dostępu do platformy mInstructor, za-
znaczając opcję Autoryzacja dostępu i wybierz przycisk Wyślij. Dane logowania do mInstructor.pl zostaną za-
pamiętane, dlatego wystarczy, że podasz je tylko raz przy pierwszym wyborze zakładki mInstructor.

4  Od tej chwili wszystkie lekcje przygotowane przez Ciebie na platformie mInstructor.pl są dostępne w portalu mCo-
urser.pl. Możesz je teraz z powodzeniem wykorzystać do pracy z Twoimi uczniami, tworząc na ich podstawie 
zadania i sesje głosowania.

5  W  tym celu wystarczy wybrać odpowiednio opcję Utwórz zadanie lub Utwórz ankietę z menu Czynność. 
Paczka z wybranymi zasobami będzie tworzona w tle i po jej wygenerowaniu otrzymasz stosowne powiadomienie 
w wiadomości e-mail.

6  Proces tworzenia zadania lub ankiety z  lekcji przygotowanych w serwisie mInstructor przebiega tak samo, jak 
w przypadku zasobów wchodzących w skład kursów na mCourser.pl.

Jak wykorzystać własne zasoby edukacyjne z mInstructor.pl? 

Czy wiesz, że… 
Zespół Learnetic przygotował m.in. w pełni 
interaktywną wersję rządowego podręcznika 
do nauczania zintegrowanego. Wystarczy 
zalogować się na mCourser.pl, aby uzyskać do 
niego bezpłatny dostęp. 
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