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1
1.1

Pierwsze uruchomienie
Wprowadzenie

Witamy w aplikacji Boardmaker 7 Student Center! Boardmaker 7 Student Center zapewnia uczniom dostęp do
przydzielonych ćwiczeń w Boardmaker za pomocą każdego kompatybilnego urządzenia — w klasie, w domu i w podróży.
Nauczyciele mogą się logować, aby odtwarzać dowolne ćwiczenie z listy odtwarzania, wyświetlać i odtwarzać listy zadań
uczniów oraz edytować ustawienia swoje i innych użytkowników.
Zaloguj się, aby rozpocząć odkrywanie i korzystanie z ćwiczeń!

Aby zmienić język interfejsu użytkownika, patrz rozdział 3.1 Ustawienia systemowe.

1.2

Logowanie ucznia

1.

Uruchom Boardmaker 7 Student Center.

2.

Kliknij przycisk

3.
4.
5.

Kliknij przycisk
Zaloguj.
Kliknij przycisk Uczeń/dziecko.
Jeśli otrzymałeś kod logowania QR od nauczyciela, przytrzymaj go przed kamerą urządzenia, aby zeskanować, i
zaloguj się.
Jeśli nie masz kodu QR, kliknij opcję Ręczne logowanie, następnie wpisz nazwę użytkownika, identyfikator
instytucji i hasło.

Aktywuj.

Wielkość liter w polach logowania jest rozróżniana.
Dane logowania ucznia są tworzone przez nauczyciela. Jeśli nie masz tych danych lub musisz je zmienić,
skontaktuj się z nauczycielem.

1.3
1.

Uruchom Boardmaker 7 Student Center.

2.

Kliknij przycisk

3.
4.

Kliknij przycisk
Zaloguj.
Kliknij przycisk Nauczyciel/rodzic. W przeglądarce internetowej zostanie otwarta Tobii Dynavox jednokrotnego
logowania (SSO).
Zaloguj się, używając danych do konta Tobii Dynavox.
Powróć do aplikacji Boardmaker 7 Student Center. Jesteś zalogowany.

5.
6.

4

Logowanie nauczyciela
Aktywuj.
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1.4

Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny jest centrum działania. Uczniowie mogą swobodnie przeglądać i odtwarzać ćwiczenia w Centrum
aktywności i przydzielone przez nauczyciela zadania w sekcji Zadania. Nauczyciele mogą za pomocą Pulpitu
nawigacyjnego uzyskiwać dostęp do całej listy odtwarzania ćwiczeń i wyświetlać ćwiczenia przydzielone każdemu
uczniowi w klasie.

1.4.1

Pulpit nawigacyjny — Widok ucznia

Pulpit nawigacyjny ucznia zawiera dwie główne sekcje — Centrum aktywności i Zadania.
Centrum aktywności zawiera ćwiczenia, uporządkowane w foldery, które można swobodnie odtwarzać w dowolnym
czasie. Wybierz folder, a następnie ćwiczenie do odtworzenia.
Gry dostępowe to ciekawy sposób, w który uczniowie mogą zapoznać się z nowymi metodami dostępowymi.

Rysunek 1.1 Pulpit nawigacyjny ucznia — Centrum aktywności
Sekcja Zadania zawiera ćwiczenia przydzielone uczniowi przez nauczyciela. Przed odtworzeniem ćwiczenie należy
pobrać na urządzenie. Patrz sekcja 2 Odtwarzanie ćwiczeń.
Jeśli nauczyciel nie przydzieli żadnego ćwiczenia, wówczas sekcja Zadania będzie pusta.

Rysunek 1.2 Pulpit nawigacyjny ucznia — Zadania
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1.4.2

Pulpit nawigacyjny — Widok nauczyciela

Pulpit nawigacyjny nauczyciela zawiera dwie główne sekcje — Centrum aktywności (dla wszystkich rodzajów konta)
oraz Klasa (dla użytkowników z kontem profesjonalisty lub regionalnym) bądź Moja lista odtwarzania (dla użytkowników
z kontem osobistym).
Centrum aktywności zawiera ćwiczenia, uporządkowane w foldery, które można swobodnie odtwarzać w dowolnym
czasie. Wybierz folder, a następnie ćwiczenie do odtworzenia.

Rysunek 1.3 Pulpit nawigacyjny nauczyciela — Centrum aktywności
Użytkownicy konta osobistego
Kliknij opcję Moja lista odtwarzania, aby wyświetlić ćwiczenia na swojej liście odtwarzania. Przejrzyj ćwiczenia na liście
odtwarzania za pomocą przycisków Następny i Poprzedni, a następnie wybierz ćwiczenie do pobrania lub odtworzenia.
Przed odtworzeniem ćwiczenie należy pobrać na urządzenie. Patrz sekcja 2 Odtwarzanie ćwiczeń.

Rysunek 1.4 Pulpit nawigacyjny nauczyciela — Moja lista odtwarzania (konto osobiste)
Użytkownicy konta profesjonalisty i regionalnego
Kliknij opcję Klasa, aby otworzyć listę odtwarzania i sekcję Moi uczniowie. Przejrzyj ćwiczenia na liście odtwarzania za

6
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pomocą przycisków Następny i Poprzedni, a następnie wybierz ćwiczenie do pobrania lub odtworzenia. Przed
odtworzeniem ćwiczenie należy pobrać na urządzenie. Patrz sekcja 2 Odtwarzanie ćwiczeń.

Rysunek 1.5 Pulpit nawigacyjny nauczyciela — Klasa — Moja lista odtwarzania (konto profesjonalisty lub regionalne)
W sekcji Klasa kliknij opcję Moi uczniowie, aby wyświetlić wszystkich uczniów. Wybierz ucznia, aby wyświetlić
przydzielone mu ćwiczenia.

Rysunek 1.6 Pulpit nawigacyjny nauczyciela — Klasa — Moi uczniowie (konto profesjonalisty lub regionalne)
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Wybierz ćwiczenie z listy przydzielonych aktywności ucznia, aby je pobrać lub odtworzyć. Przed odtworzeniem ćwiczenie
należy pobrać na urządzenie. Patrz sekcja 2 Odtwarzanie ćwiczeń.

Rysunek 1.7 Pulpit nawigacyjny nauczyciela — Klasa — Zadania ucznia (konto profesjonalisty lub regionalne)

Aby zamknąć widok zadań ucznia, kliknij przycisk

Menu, następnie kliknij opcję

Powrót do klasy.

Aby edytować listę odtwarzania nauczyciela lub zadania ucznia, przejdź do myBoardmaker.com.

8
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2

Odtwarzanie ćwiczeń

Odtwórz ćwiczenie, aby rozpocząć z nim interakcję! Gdy ćwiczenia są odtwarzane z poziomu Zadań ucznia, dane
użytkowe są współdzielone z nauczycielem tego ucznia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz sekcja 2.2 Śledzenie
wyników i danych użytkowych uczniów.
Aby edytować zadania ucznia i listę odtwarzania nauczyciela, przejdź do myBoardmaker.com.

Ćwiczenia oznaczone kolorem są już pobrane na
urządzenie i dostępne do odtwarzania, z połączeniem
internetowym lub bez. Wybierz ćwiczenie, aby je
odtworzyć.

2.1

Ćwiczenia wyszarzone i oznaczone ikoną pobierania nie
zostały pobrane, dlatego nie można ich odtworzyć ani
uzyskać do nich dostępu, nie mając połączenia
internetowego. Wybierz ćwiczenie, dysponując
połączeniem internetowym, aby je pobrać i móc odtwarzać
w Boardmaker 7 Student Center.

Tryb odtwarzania

1

Tytuł ćwiczenia — nazwa obecnie odtwarzanego
ćwiczenia.

3

Zatrzymaj ćwiczenie — powoduje zatrzymanie
odtwarzania ćwiczenia i powrót do Pulpitu
nawigacyjnego.

2

Menu — kliknij, aby otworzyć Ustawienia lub
przejść do Snap.

4

Przycisk Zatrzymaj (opcjonalny) — aby go
skonfigurować, patrz sekcja 3.4 Interfejs.

2.2

Śledzenie wyników i danych użytkowych uczniów

Boardmaker 7 Student Center przekazuje dane użytkowe uczniów nauczycielowi ucznia na stronie myBoardmaker.com.
Przekazywane dane obejmują nazwy ćwiczeń odtwarzanych przez ucznia, długość czasu ich używania oraz datę/godzinę.
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Niektóre ćwiczenia zaprojektowano tak, aby zapewnić dodatkowe funkcje śledzenia wyników, np. poprawne i niepoprawne
odpowiedzi, rekordy w polach tekstowych itd.
Wyniki i dane użytkowe uczniów są rejestrowane, gdy ćwiczenie jest odtwarzane z listy odtwarzania ucznia, niezależnie
od tego, czy uczeń lub nauczyciel się zalogował. Wyniki i dane użytkowe nie są rejestrowane, gdy ćwiczenie jest
odtwarzane z listy odtwarzania nauczyciela (Moja lista odtwarzania).

10

2 Odtwarzanie ćwiczeń

Boardmaker 7 Student Center Instrukcja obsługi v.1.0 - pl-PL

3

Ustawienia użytkownika
Nauczyciele z kontami profesjonalisty lub regionalnym mogą edytować ustawienia konta swojego i kont uczniów.
Nauczyciele edytują swoje ustawienia w widoku Klasa. Aby zmienić ustawienia ucznia, nauczyciel (zalogowany
do konta nauczyciela) musi kliknąć opcję Klasa, Moi uczniowie, a następnie wybrać ucznia. Otwarcie ustawień
zgodnie z poniższym opisem pozwala wyświetlić i zmienić ustawienia dla danego ucznia.

3.1

Ustawienia systemowe

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia systemowe:

1.

Kliknij przycisk

2.

Kliknij przycisk

●
●

Język — pozwala ustawić język oprogramowania. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić język.
Informacje — informacje na temat oprogramowania, w tym numer wersji i identyfikator EAN.

3.2

Aktywuj.
Ustawienia.

Metoda dostępu

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia metody dostępu:

1.

Kliknij przycisk

2.
3.

Kliknij przycisk
Ustawienia.
Kliknij opcję Metoda dostępu.

3.2.1

Aktywuj.

Prosty dotyk

Są to domyślne ustawienia dla programu. Obiekt można natychmiast aktywować, klikając go.
Ustawienia metody Prosty dotyk
●

3.2.2

Wskaźnik audio — w przypadku włączenia tej opcji wypowiadany jest wskaźnik, gdy użytkownik najedzie
kursorem na obiekt.

Aktywacja dotykiem

Funkcja Aktywacja dotykiem działa podobnie do funkcji Prosty dotyk, tj. klikając, dokonuje się wyboru. Aktywacja dotykiem
dodatkowo pozwala dostosować czasy przytrzymania i zwolnienia przycisku, aby zapobiec przypadkowemu wybraniu,
wspierając motorykę użytkownika.
Jest to dobra metoda dostępu dla uczniów, którzy mogą używać myszy, ale ich ograniczone umiejętności motoryczne
powodują nieprecyzyjne ruchy.
Ustawienia funkcji Aktywacja dotykiem
●

●

Czas wstrzymania — zapobiega niepożądanemu wybieraniu; użytkownik klika obiekt i przytrzymuje przycisk
myszy przez określony czas (Czas wstrzymania), aby wybrać obiekt. Czas wstrzymania to długość czasu, przez
który wymagane jest utrzymywanie kontaktu z obiektem (poprzez przytrzymywanie przycisku myszy) na ekranie w
celu jego wybrania.
Czas zwolnienia — jest to czas, po którym obiekt na ekranie zostanie wybrany; w czasie tym program nie
zaakceptuje nowych wyborów. Pozwala to zapobiec przypadkowemu wybieraniu. Licznik czasu zwolnienia
rozpoczyna działanie, gdy zwolniony zostaje przycisk myszy. Jeśli przed upływem czasu zwolnienia zostanie
wybrany inny obiekt, zegar rozpocznie liczenie od nowa.
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●

Wskaźnik audio — w przypadku włączenia tej opcji wypowiadany jest wskaźnik, gdy użytkownik najedzie
kursorem na obiekt.

3.2.3

Aktywacja zwolnieniem

Użytkownik klika obiekt, przytrzymuje przycisk myszy przez określony czas (Czas wstrzymania), a następnie zwalnia ten
przycisk. Obiekt zostaje wybrany po zwolnieniu przycisku myszy. Dla tej metody dostępu można dostosować czas
zwolnienia.
Jest to dobra metoda dostępu dla uczniów, których umiejętności motoryczne są ograniczone.
Ustawienia funkcji Aktywacja zwolnieniem
●

●

●
●

Czas wstrzymania — zapobiega niepożądanemu wybieraniu; użytkownik klika obiekt i przytrzymuje przycisk
myszy przez określony czas (Czas wstrzymania), aby wybrać obiekt. Czas wstrzymania to długość czasu, przez
który wymagane jest utrzymywanie kontaktu z obiektem (poprzez przytrzymywanie przycisku myszy) na ekranie w
celu jego wybrania.
Czas zwolnienia — jest to czas, po którym obiekt na ekranie zostanie wybrany; w czasie tym program nie
zaakceptuje nowych wyborów. Pozwala to zapobiec przypadkowemu wybieraniu. Licznik czasu zwolnienia
rozpoczyna działanie, gdy zwolniony zostaje przycisk myszy. Jeśli przed upływem czasu zwolnienia zostanie
wybrany inny obiekt, zegar rozpocznie liczenie od nowa.
Podświetlenie — określa styl i kolor dla podświetlenia, które pojawia się na skutek wybrania obiektu.
Wskaźnik audio — w przypadku włączenia tej opcji wypowiadany jest wskaźnik, gdy użytkownik najedzie
kursorem na obiekt.

3.2.4

Skanowanie

Jeśli umiejętności motoryczne użytkownika uniemożliwiają korzystanie z którekolwiek metody dostępu, Skanowanie
będzie metodą idealną. Gdy skanowanie jest aktywne, obiekty na ekranie zostają podświetlane zgodnie z określonym
schematem.
Typ skanowania
●
●

●

Autoskanowanie z 1 przełącznikiem — program automatycznie skanuje stronę z wybraną prędkością,
korzystając z określonego schematu skanowania.
Skanowanie z 2 przełącznikami — jeden przełącznik (klawisz na klawiaturze lub przycisk myszy) pozwala
kontynuować podświetlanie w ramach skanowania, zaś inny (klawisz na klawiaturze lub przycisk myszy) służy do
wybierania.
Przełącz wprowadzanie — przełącznik oznacza sposób, w jaki użytkownik będzie dokonywać wyboru. Jeden
przełącznik zostaje ustawiony dla Typ autoskanowania z 1 przełącznikiem. Typ skanowania z 2 przełącznikami
wymaga określenia dwóch różnych przełączników.

Wzór skanowania
●
●
●

Wiersz/kolumna — skanuje wiersze od góry do dołu. Gdy wybrany zostanie wiersz, elementy w wierszu są
skanowane od lewej do prawej.
Kolumna/wiersz — skanuje kolumny od lewej do prawej. Gdy wybrana zostanie kolumna, elementy w kolumnie są
skanowane od góry do dołu.
Liniowo — obiekty są skanowane osobno od lewej do prawej, od góry do dołu.

Podświetlanie
●
●
●

Podświetlenie — określa styl dla podświetlenia, które pojawia się na skutek wybrania obiektu.
Kolor — pozwala wybrać kolor podświetlenia.
Zoom — jeśli ta opcja jest włączona, skanowane obiekty na ekranie są przybliżane. W przypadku skanowania
wielu obiektów (wierszy lub kolumn), pierwszy obiekt w schemacie zostaje przybliżony, a kolejne obiekty są
podświetlane zgodnie z ustawieniami Styl podświetlenia.

Skanuj
●
●
●

12

Okno komunikatu — jeśli ta opcja jest włączona, okno komunikatu jest skanowane.
Przyciski bez działań — jeśli ta opcja jest włączona, skanowane są przyciski nieinteraktywne.
Przyciski bez etykiet — jeśli ta opcja jest włączona, skanowane są przyciski bez etykiet.
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Wskaźnik audio
●

Wskaźnik audio — w przypadku włączenia tej opcji wypowiadany jest wskaźnik, gdy użytkownik najedzie
kursorem na obiekt.

3.2.5

Wstrzymanie wskaźnika myszy

Wybierz obiekt, umieszczając kursor na obiekcie i wstrzymując jego ruch na pewien czas. Jeśli po przydzielonym czasie
kursor pozostanie wstrzymany na obiekcie, nastąpi wybór tego obiektu. Jest to dobra metoda dostępu, jeśli użytkownik
może poruszać myszą, ale ma problem z naciskaniem przycisków w celu dokonania wyboru.
Rodzaj wyboru
●

Zatrzymanie kursora — wyboru dokonuje się, utrzymując kursor na obiekcie przez określony czas (czas
zatrzymania kursora).
–

●

Czas zatrzymania kursora — pozwala ustawić czas, przez który kursor musi pozostać na obiekcie, aby
można było go wybrać.

Przełącznik — wyboru dokonuje się, aktywując przełącznik, gdy kursor znajduje się na żądanym obiekcie.
–

Przełącz wprowadzanie — pozwala ustawić klawisz, który posłuży do przełączania wprowadzania.

Ustawienia wstrzymania wskaźnika myszy
●

3.2.6

Podświetlenie — określa styl i kolor dla podświetlenia, które pojawia się na skutek wybrania obiektu.

Interakcja wzrokowa

Przesuń kursor, używając wzroku. Wyboru dokonuje się, spoglądając przez określony czas (czas zatrzymania wzroku) na
obiekt lub aktywując przełącznik.
Ta metoda dostępu wymaga użycia kompatybilnego urządzenia do interakcji wzrokowej.

Interakcja wzrokowa – ustawienia czasu zatrzymania wzroku
●
●

Czas zatrzymania wzroku — pozwala ustawić czas, przez który spojrzenie musi pozostać na obiekcie, aby można
było go wybrać.
Typ potwierdzenia — podpowiedź dla spojrzenia jest wizualną wskazówką, która informuje użytkownika, gdzie,
jak spójnie i przez jaki czas jego spojrzenie jest rejestrowane na ekranie.
Pozwala ustawić styl, kolor i rozmiar dla funkcji Podpowiedź dla spojrzenia.

Interakcja wzrokowa – ustawienia przełączników
●
●

3.3

Czas oczekiwania na przełącznik — ilość czasu, przez jaki użytkownik musi odczekać między aktywacjami
przełącznika. Przed upływem tego czasu dodatkowe aktywacje przełącznika są ignorowane.
Typ potwierdzenia — podpowiedź dla spojrzenia jest wizualną wskazówką, która informuje użytkownika, gdzie,
jak spójnie i przez jaki czas jego spojrzenie jest rejestrowane na ekranie.
Pozwala ustawić styl, kolor i rozmiar dla funkcji Podpowiedź dla spojrzenia.

Synteza mowy

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia syntezy mowy:

Aktywuj.

1.

Kliknij przycisk

2.
3.

Kliknij przycisk
Ustawienia.
Kliknij opcję Synteza mowy.

Boardmaker 7 Student Center Instrukcja obsługi v.1.0 - pl-PL

3 Ustawienia użytkownika

13

Głos
●
●

Głos syntezy mowy — głos używany do odczytywania tekstu. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić głos. Kliknij
przycisk Słuchaj, aby odtworzyć próbkę głosu.
Prędkość wypowiedzi — prędkość, z jaką tekst jest wypowiadany. Może to wymagać dostosowania, jeśli zmianie
ulegną ustawienia głosu.

Podświetlanie
●
●

3.4

Typ podświetlenia — określa sposób, w jaki tekst i symbole są podświetlane podczas wypowiadania tekstu. Aby
wyłączyć podświetlenie, kliknij opcję Brak.
Styl podświetlenia — określa styl i kolor podświetlenia.

Interfejs

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia interfejsu użytkownika:

Aktywuj.

1.

Kliknij przycisk

2.
3.

Kliknij przycisk
Ustawienia.
Kliknij opcję Interfejs.

Okno komunikatu
●
●
●
●
●
●

Użyj symboli — oznacza symbolami słowa w oknie komunikatu.
Automatyczne duże litery — automatycznie ustawia dużą literę w pierwszym słowie w oknie komunikatu oraz w
pierwszym słowie każdego zdania.
Automatyczne spacje — automatycznie wstawia spację między słowami w oknie komunikatu.
Gruby kursor — poszerza kursor w oknie komunikatu, aby był lepiej widoczny.
Wyczyść po wypowiedzi — po wypowiedzeniu treści okna komunikatu usuwana jest zawartość tego okna.
Wypowiadaj podczas pisania — podczas wpisywania tekstu w oknie komunikatu jest on także wypowiadany.

Symbol i język
●
●
●
●
●
●
●
●

●
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Zarządzanie symbolami — określa biblioteki symboli używane do znakowania obiektów symbolami.
Kolejność prezentacji — pozwala wybrać zbiór symboli, a następnie użyć przycisków W górę i W dół do
przesuwania ich w górę lub w dół listy. Zbiory symboli na górze listy pojawią się jako pierwsze w wynikach.
Forma — preferowany styl przedstawiania osób w symbolach.
Płeć — preferowana płeć osób w symbolach.
Wiek — preferowany wiek osób w symbolach.
Kolor skóry — preferowany kolor skóry osób w symbolach.
Kolor symbolu — pozwala określić domyślne ustawienia kolorów: symbole kolorowe lub czarno-białe.
Filtrowanie zawartości — określa, czy wszystkie symbole będą widoczne (bez filtrowania zawartości), czy ukryte
zostaną wyraźne symbole (tj. grafika symbolu jest jasna i precyzyjna) i czy ukryte zostaną symbole słów dla
dorosłych (symbole odnoszące się do tematów dla dorosłych).
Język główny — pozwala określić główny język do sprawdzania pisowni, przewidywania słów, oznaczania
symbolami i etykiet.

3 Ustawienia użytkownika
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Wsparcie dotyczące urządzenia firmy Tobii Dynavox
Pomoc on-line
Zapoznaj się ze stroną wsparcia dotyczącą danego produktu firmy Tobii Dynavox. Znajdują się na niej aktualne informacje dotyczące problemów oraz porady ułatwiające użytkowanie
produktu. Strony wsparcia można znaleźć on-line pod adresem: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt z doradcą handlowym lub sprzedawcą
W przypadku pytań lub problemów z produktem należy się skontaktować z doradcą handlowym lub autoryzowanym sprzedawcą firmy Tobii Dynavox, u którego można uzyskać pomoc.
Będą oni najlepiej poinformowani w sprawie indywidualnych ustawień danego użytkownika i będą mogli zapewnić najlepszą pomoc, udzielając rad i szkoląc w zakresie korzystania z
produktu. Aby uzyskać dane kontaktowe, należy odwiedzić witrynę www.TobiiDynavox.com/contact

