OPIS APLIKACJI MLIBRO, MCOURSER i MINSTRUCTOR
[odcinek 25: Stwórz własny kurs – Tablety w Bibliotece]

mCourser to platforma edukacyjna, na której można tworzyć własne kursy bądź korzystać
z biblioteki gotowych kursów. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do swoich zasobów
interaktywnych z wielu urządzeń, w tym z urządzeń mobilnych. Platforma daje możliwość
nauczycielom i innym osobom prowadzącym zajęcia zarządzania klasami lub grupami, tworzenia
interaktywnych zadań i monitorowania efektów pracy uczniów. Funkcje platformy to między
innymi:






budowanie własnej społeczności nauczycieli i uczniów,
zakup i korzystanie z odpłatnych kursów (są dostępne także zasoby nieodpłatne),
tworzenie i wykonywanie zadań,
monitorowanie wyników uczniów,
przygotowywanie sesji głosowań na żywo i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Do tworzenia własnych zasobów edukacyjnych i udostępniania ich na platformie mCourser służy
narzędzie mInstructor, zintegrowane z mCourser.
Aplikacja mLibro służy do udostępniania zasobów platformy mCourser na urządzeniach
mobilnych. Z zasobów można korzystać także w trybie offline bez dostępu do Internetu. Za
pomocą mLibro można prowadzić zajęcia czy realizować projekty edukacyjne w każdym miejscu
bez względu na dostęp do sieci. Wyniki pracy uczniów (np. rozwiązane zadania) są
automatycznie synchronizowane i trafiają na platformę mCourser.pl po uzyskaniu dostępu do
Internetu.

Narzędzia mCourser, mLibro i mInstructor opracowała firma Learnetic. Dostępne na platformie
kursy i materiały edukacyjne są odpłatne, lecz znajdują się tam również materiały udostępnione
nieodpłatnie.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Platforma mCourser dostępna jest w języku polskim. Wymaga rejestracji, która jest szybka
i intuicyjna. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z kursów przygotowanych w wersji
„przeglądarkowej” z poziomu aplikacji mobilnych. Aplikacja mLibro jest dostępna w różnych
językach, w tym w języku polskim. Aby tworzyć zasoby edukacyjne, należy zarejestrować się
na platformie mInstruktor, zintegrowanej z platformą mCourser. Narzędzie mInstruktor jest
dostępne w języku polskim.
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Prezentowane narzędzia można wykorzystać w bibliotece:



do stworzenia kursu tematycznego dla grupy czytelników,
do prowadzenia zajęć za pomocą iPada, z wykorzystaniem własnych zasobów
edukacyjnych lub dostępnych kursów na platformie mCourser.

INSPIRACJE
mCourser.pl 10/10 - Korzystanie z własnych zasobów interaktywnych:
https://www.youtube.com/watch?v=LYfcDQ3XVbY&feature=youtu.be
O tym, jak korzystać z kursów na platformie mCourser i jak tworzyć własne kursy, przeczytasz
na tej stronie:
https://www.mcourser.pl/doc/page/Introduction

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/

