MobiReg – nowoczesny dziennik internetowy.

Moduł podręczników
Podręcznik użytkownika, czyli jak dobrze wdrożyć e-dziennik.

1.1.

Przypisywanie podręczników

Moduł podręczników MobiReg jest obecnie najbardziej zaawansowanym tego typu rozwiązaniem na rynku.
Moduł pozwala szybko i łatwo przypisać podręczniki nauczycielowi z gotowej bazy ponad 5000 tysięcy podręczników.
Całość wymaga dosłownie tylko kilkunastu kliknięć.
Moduł podręczników podzielony jest na część przypisywania podręczników na aktualny rok oraz deklaracji na rok
następny. Jeżeli wybierzemy podręczniki na rok obecny, system automatycznie podpowie nam podręczniki na rok
następny (poprzez wyświetlenie pozycji tego samego wydawnictwa dla następnych poziomów nauczania danej klasy).
Gotowy wykaz deklarowanych podręczników umieszczamy na liście dyrektora szkoły, który akceptuje podręczniki na
kolejny rok szkolny. Akceptacja dyrektora komunikowana jest rodzicowi, który na swoim koncie może zobaczyć
podręczniki przypisane do klas/grup do których przypisany jest dany uczeń.
Numer EAN (kod kreskowy) oraz ISBN jest identyfikatorem danego podręcznika i umieszczony jest przeważnie z tyłu na
okładce. Przykładowy EAN:

Numer pomoże szybko przypisać właściwe podręczniki.

Jak dodać podręczniki, z których korzystam na lekcjach?
Tworzenie listy podręczników jest bardzo proste. Wystarczy po prostu przypisać do każdych zajęć konkretne
podręczniki z jakich korzystają Państwo na lekcjach.
Krok 1. Kliknij zakładkę Narzędzia, a następnie „Przypisywanie podręczników”.

Krok 2. Obok prowadzonych zajęć należy zaznaczyć czy wykorzystuje się na nich podręcznik. Należy kliknąć „tak”.

Krok 3. Następnie przy zaznaczeniu „tak” pojawią się dodatkowe opcje z prawej strony taki jak „Dodaj pozycję” i
„Skopiuj pozycje z innych zajęć”. Na początku (przy pierwszych zajęciach przy których chcemy dokonać przypisania
podręcznika, ponieważ później będziemy mogli skorzystać z opcji kopiowania) wybieramy opcję „Dodaj pozycję”.

Krok 4. Otworzy się ekran który pozwoli wyszukać z bazy danych odpowiedni podręcznik. Podręczniki można wyszukać
na dwa sposoby – poprzez filtrowanie i wybór z listy, lub poprzez wyszukanie po ISBN/EAN.

Krok 5. Warto po odnalezieniu upewnić się że wybraliśmy poprawny podręcznik wchodząc w szczegóły pozycji.
Aby zaakceptować podręcznik klikamy opcję „Wybierz”.

Krok 6. Wystarczy teraz tylko określić rodzaj powiązania podręcznika z zajęciami (Obowiązkowy/Pomocniczy) i kliknąć
„Przypisz i wróć do listy zajęć” lub w przypadku chęci wybrania dla zajęć następnej książki (np. ćwiczeń itp.) możemy
kliknąć „Przypisz i kontynuuj wyszukiwanie książek” przechodząc ponownie kroki 4 – 5.

Krok 7. Podręcznik pojawi się na liście obok prowadzonych zajęć. Nauczyciel może zatwierdzić dany podręcznik.
Zatwierdzenie spowoduje automatyczne pojawienie się podręcznika na liście podręczników klasowych dla aktualnego
roku szkolnego w dzienniku PDF. Aby przypisać taki sam podręcznik do kolejnych zajęć należy powtórzyć kroki 2-6 lub
skorzystać z opcji „Skopiuj pozycję z innych zajęć”.

Krok 8. Wybierz zajęcia, z których chcesz skopiować podręczniki i kliknij „Skopiuj wszystkie pozycje”.

Skopiowane podręczniki pojawią się przy danych zajęciach na które kopiowaliśmy pozycje.

1.2.

Deklaracje na przyszły rok

Jak dokonać deklaracji podręczników na kolejny rok szkolny?
Jeżeli wybraliśmy podręczniki na aktualny rok to system podpowie nam podręczniki na rok kolejny (wyszuka
podręczniki tego samego wydawnictwa na następny dla danej klasy/grupy poziom).
Krok 1. Kliknij zakładkę Narzędzia, a następnie „Deklaracje na kolejny rok”.

Krok 2. Wybierz „tak” dla zajęć, na których wymagany będzie choć jeden podręcznik (analogicznie jak przy
przypisywaniu podręczników na aktualny rok).

Krok 3. Wyboru podręcznika na kolejny rok możemy dokonać korzystając z podpowiedzi pozycji „Pozycje wydawnictwa
na kolejny rok”, skopiowania pozycji jeżeli wcześniej dla jakichkolwiek zajęć dokonaliśmy deklaracji („Skopiuj pozycję”)
lub „Dodaj pozycję” jeżeli chcemy wybrać dowolny podręcznik.
a)

Jeżeli zostały przypisane podręczniki w aktualnym roku można skorzystać z podpowiedzi podręczników
dostępnych w systemowej, globalnej bazie danych. Wystarczy kliknąć „Pozycje wydawnictwa na kolejny rok”.

Następnie w oknie, które się pojawi należy wybrać podręczniki proponowane i kliknąć na dole w przycisk „Przypisz
zaznaczone pozycje”.

b) Można również dokonać wyboru podręcznika klikając przycisk „Dodaj pozycję” lub „Skopiuj pozycje”
postępując analogicznie jak przy przypisaniu podręczników na rok aktualny (krok 4 – 8 w rozdziale „Jak dodać
podręczniki, z których korzystam na lekcjach?”, Przypisywanie i deklaracje podręczników).

Jak dodawać własny podręcznik – dodawanie do bazy lokalnej?
Dodawanie podręczników do bazy lokalnej odbywa się z pozycji przypisywania podręczników do konkretnych zajęć.
System będzie wymagał wprowadzenia numeru EAN, by przed dodaniem upewnić się, czy na pewno danej pozycji nie
ma w bazie globalnej. Wpisywanie poprawnego numeru EAN (unikalnego kodu kreskowego) będzie gwarantować
prawidłowe dokonanie zakupu podręcznika przez rodziców.
Krok 1. Będąc w widoku wybierania/wyszukiwania podręczników (aby znaleźć się w tym widoku należy kliknąć „Dodaj
pozycję” przy danych zajęciach w oknie przypisywania podręczników) na samym dole po prawej stronie należy kliknąć w
przycisk „+ jeśli nie odnalazłeś podręcznika, możesz go dodać”

Krok 2. Pojawi się okienko, w którym należy wpisać dane o podręczniku, który chcemy dodać (numer EAN jest
niezbędny i pozwoli na ostateczne sprawdzenie, czy wpisywany podręcznik nie znajduje się w bazie globalnej)

1.3.

Zatwierdzenia podręczników na kolejny rok (konto dyrektora)

Jak zatwierdzić deklaracje nauczycieli?
Krok 1. Wybierz „Lista dla szkoły (dyrektor)” z zakładki Narzędzia.

Krok 2. Wybierz poziom nauczania u góry strony (np. Klasy drugie). Następnie na liście deklarowanych, zatwierdzonych
przez nauczycieli podręczników należy dokonać zatwierdzenia przez dyrektora, które będzie skutkowało ostatecznym
zatwierdzeniem podręczników. UWAGA! Zatwierdzenie przez dyrektora daje wyraźny sygnał rodzicom, iż mogą
dokonywać zakupów zatwierdzonych podręczników.

