Manual till MG Program 2015

MG Program 2015

Datorträning i läsflyt och stavning för Windows
MG programmen har kontinuerligt utvecklats och utvärderats sedan 1988 och i version
2015 har flash-cardprogrammen, det vill säga Läs-Skriv (blå gubbe) och Hitta Ord (gul
gubbe) slagits samman och följande nyheter har tillkommit:
1. I MG program 2015 ansluter alla användare till en gemensam server med databas som
ligger i Microsofts molntjänst. Programmet kräver därmed internetuppkoppling. Det
går att installera och köra programmet på valfritt antal datorer - på skolan, hemma
eller någon annanstans. Begränsningen är att en elev eller lärare bara kan köra
programmet på en dator åt gången.
2. Programmet skiljer sig i åt mellan lärare och elever. Vid start av programmet har
läraren tillgång till sex flikar, se nedan.

Eleven har däremot endast tillgång till tre, se bild nedan.

3. Det tidigare begreppet bokfiler är nu borta och istället kan lärare paketera egna och
andras utdelade övningar. Denna funktion kallas övningspaket.
4. Lärare kan skriva in egna övningar och dessa kan nu delas ut till andra lärare.
5. Lärare har tillgång till alla Maj-Gun Johanssons utdelade övningar. Det rör sig i
dagsläget om cirka 700 övningar, även engelska övningar ingår. Övningarna kan
enkelt filtreras fram efter årskurs, ämne, rubrik etc.
6. Relationen mellan lärare och elev har förstärkts utan att avkall har gjorts på elevens
tidigare möjlighet till självständig träning. I den nya versionen måste läraren före
träningen tilldela eleven övningar/övningspaket. Hur eleven klarat av sin träning kan
läraren sedan noggrant följa upp i resultatloggar, som fått utökade analysmöjligheter.
Det betyder att det krävs en mer aktiv styrning av lärare än tidigare.
7. Efter beställning skickas en inloggningsfil till en utsedd kontaktperson/administratör.
Licensen är förberedd med det beställda antalet lärare och det beställda antalet
inloggningskonton för elever. Administratörens uppgift är att sätta namn på lärarna
samt tilldela lärarna inloggningsfiler så att de kan köra programmet.
8. Läraren i sin tur hanterar själv sina elever, lägger upp nya elever i databasen och
tilldelar dem inloggningsfiler. Det går att ha fler antal elever än antalet
inloggningskonton, men det är bara de elever som har giltiga inloggningsfiler som kan
köra programmet. Självfallet kan läraren också ta bort en elev och dennes resultat ur
databasen.
9. Priset baseras på antal inloggningskonton för elever och gäller helårsvis från
leveransdatum och ett år framåt. För de 5 första elevkontona fås ett lärarkonto och
därefter fås ett ytterligare lärarkonto för varje påbörjat tiotal elever. Extra lärarkonton
kan beställas.
10. Priset för ett elevkonto är 300 kr per helår (dvs. 25 kr per månad). Minsta antal
beställda elevkonton är 5. Extra lärarkonton kan beställas för 500 kr per helår.

