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1. Wstęp
Moc emocji to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci.
Wspiera nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i
emocjonalnych, a także w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
i przedszkolu.
Moc emocji to interaktywny, gotowy do użycia multimedialny kurs, przygotowany w technologii HTML5,
dzięki czemu można z niego korzystać za pośrednictwem coraz bardziej popularnych urządzeń mobilnych
(tabletów z systemem Windows) a także komputerów osobistych. Zajęcia z wykorzystaniem Mocy emocji są
atrakcyjne dla dzieci nie tylko dzięki zastosowaniu technologii, ale także przez użycie metod, które
pobudzają ich kreatywność, czyniąc każdą lekcję wyjątkowym doświadczeniem.
Program Moc emocji ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji fundamentalnych dla rozwoju dzieci
w wieku 6-10 lat. Wspomaga:
– budowanie pozytywnego obrazu siebie,
– kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
– zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych,
– rozwój empatii,
– kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie,
– budowanie relacji,
– rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
Główne cechy Mocy emocji:
· kurs zawiera 40 lekcji multimedialnych,
· program gromadzi wiele wysokiej jakości, atrakcyjnych zasobów multimedialnych, zawiera też
zestawy tradycyjnych kart pracy o zróżnicowanym poziomie trudności,
· kurs jest innowacyjny, daje się łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb nauczycieli,
· ułatwia nauczycielowi pracę, oszczędza jego czas i daje wiele satysfakcji zawodowej,
· program został zaprojektowany do użycia na tablicy multimedialnej, tablecie z systemem Windows
oraz komputerze PC,
· interfejs jest intuicyjny, a nawigacja przyjazna dla użytkownika.
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2. Minimalne wymagania techniczne
Wymagania sprzętowe dla komputera użytkownika:
· System operacyjny: Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.x, Windows 10 (wymaga przeglądarki
Internet Explorer 10, 11 lub EDGE)
· Procesor: co najmniej Intel Core2Quad Q6600 @2.40 GHz lub odpowiednik AMD
· Pamięć RAM: co najmniej 4 GB
· Karta graficzna: ze wsparciem dla DirectX 11 oraz pamięcią 1024 MB (odpowiednik Nvidia Geforce
GTX 650 lub lepsza)
· Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX 9.0c
· Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym: 2 GB
· Do przeglądania Kart pracy, potrzebna jest przeglądarka dokumentów zapisanych w formacie
Portable Document Format (PDF).
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3. Instalowanie programu
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania techniczne.
Aby zainstalować program, należy uruchomić plik setup.exe i postępować zgodnie z kolejnymi krokami
widocznymi na ekranie:
Krok 1: instalowanie programu poprzez uruchomienie pliku instalacyjnego setup.exe

Krok 2: kliknięcie Instaluj – instalowanie programu
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Krok 3: postęp procesu instalacji

Jeśli w systemie operacyjnym jest wyłączona opcja Autoodtwarzanie, w celu zainstalowania
oprogramowania należy wykonać następujące czynności:
Windows 7, Windows 8.X, Windows 10
· z menu Start wybrać Wyszukaj (w przypadku Windows 8 opcja wyszukiwania znajduje się w menu po
prawej stronie ekranu, które pojawia się po najechaniu kursorem na prawy dolny róg ekranu),
· w polu wyszukiwania wpisać słowo Komputer,
· w wynikach wyszukiwania kliknąć Komputer,
· wybrać dysk umieszczony w porcie USB,
· dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik setup.exe,
· potwierdzić chęć uruchomienia instalacji,
· zaczekać na pojawienie się ekranu z informacją o instalacji i kliknąć przycisk Zainstaluj.
Po zainstalowaniu program uruchomi się automatycznie. Zostanie wyświetlona Umowa licencyjna.
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Krok 4: Umowa licencyjna

Krok 5: odblokowanie materiału
Po kliknięciu przycisku Zaakceptuj pojawi się ekran z informacją o rozpakowywaniu materiałów, a
następnie okienko do wpisania klucza licencji.

Wyświetli się także pole Numer komputera z automatycznie wygenerowanym numerem oraz pole do
wpisania kodu aktywacyjnego.
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Aby uzyskać kod aktywacyjny, należy:
· kliknąć przycisk Aktywacja on-line i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie,
komputer w tym czasie powinien być połączony z siecią Internet;
· jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu, należy skontaktować się z producentem telefonicznie
pod numerami 48 58 768 22 22, 48 58 768 22 35.

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów z instalacją lub działaniem programu, prosimy o
informację. Problemy tego typu należy zgłaszać poprzez pocztę e-mail pod adresem:
wsparcie@nowaera.pl.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem
selektywnego zbierania (symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady). Oznakowanie oznacza
jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.
Zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty
zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez
gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Takie
postępowanie z zużytym sprzętem przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów powstałych z zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i
recyklingu zużytego sprzętu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się
składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Po zakończeniu procesu instalacji programu otwiera się ekran startowy.
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4. Pierwsze uruchomienie
Po uruchomieniu programu otwiera się ekran startowy (splash screen) z nazwą programu:

Po kilku sekundach ekran ten samoistnie się zamyka, a użytkownik zostaje przeniesiony do ekranu
głównego:
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5. Jak pracować z programem?
5.1. Ekran główny
Pierwszym ekranem, który widzi użytkownik po uruchomieniu programu, jest Ekran główny składający się z
następujących elementów:
1. Nazwa programu,
2. Materiały edukacyjne w podziale przewidzianym przez wydawcę – kliknięcie w prostokątny element
graficzny otwiera ekran ze spisem treści danej grupy zasobów,
3. Instrukcja obsługi – kliknięcie otwiera plik pomocy,
4. Wsparcie techniczne – kliknięcie przenosi użytkownika do strony www pomocy technicznej,
5. Logo producenta – kliknięcie przenosi użytkownika do strony www producenta programu.

5.2. Spis treści
Po kliknięciu w wybrany element na ekranie głównym, użytkownik zostaje przeniesiony do Spisu treści.

Ekran ten składa się z następujących elementów:
1. Nazwa programu,
2. Pasek menu z dostępnymi przyciskami:
a. ikonka domek – umożliwia powrót do ekranu głównego programu,
b. ikonka Spis treści – daje możliwość przeglądania spisu treści materiałów,
c. ikonka Ulubione – przenosi do ekranu, na którym gromadzone są ulubione, najczęściej
wykorzystywane materiały,
3. Nagłówek – wskazuje na numer wybranej grupy zasobów (I, II lub III),
4. Kafelki zasobów – kliknięcie w wybraną miniaturę umożliwia podgląd lekcji i pracę z nią.
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5.3. Ulubione
Aby wyświetlić listę ulubionych zasobów, należy na pasku menu kliknąć ikonkę Ulubione. Po kliknięciu
użytkownik ma do dyspozycji ekran o następującym wyglądzie:

Ekran Ulubione składa się z następujących elementów:
1. Nazwa programu,
2. Pasek menu z dostępnymi przyciskami:
a. ikonka domek – umożliwia powrót do ekranu głównego programu,
b. ikonka Spis treści – daje możliwość przeglądania spisu treści materiałów,
c. ikonka Ulubione – przenosi do ekranu, na którym gromadzone są ulubione, najczęściej
wykorzystywane materiały,
3. Kafelki ulubionych zasobów – kliknięcie w wybraną miniaturę umożliwia podgląd lekcji i pracę z nią.
UWAGA: Na ekranie wyświetlają się tylko miniatury lekcji z wybranej grupy zasobów na stronie
głównej. Aby zobaczyć podgląd ulubionych zasobów z innej grupy, należy na Ekranie głównym wybrać
odpowiedni element, a następnie kliknąć ikonkę Ulubione.
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5.3.1. Dodawanie zasobów do Ulubionych
Aby dodać zasób do Ulubionych, należy:
· na Ekranie głównym wybrać odpowiednią grupę zasobów,
· kliknąć ikonkę serca

na miniaturze wybranego zasobu.

Po dodaniu zasobu do ulubionych, ikonka serca zmienia swój kolor na niebieski:

.

5.3.2. Usuwanie zasobów z Ulubionych
Aby usunąć zasób z Ulubionych, należy wybrać jedną z dwóch ścieżek:
1. Usuwanie ulubionych na zakładce Spis treści:
· na Ekranie głównym wybrać odpowiednią grupę zasobów,
· kliknąć ikonkę serca
na miniaturze wybranego zasobu.
2. Usuwanie ulubionych na zakładce Ulubione:
· na Ekranie głównym wybrać odpowiednią grupę zasobów,
· kliknąć ikonkę Ulubione,
· kliknąć ikonkę serca

na miniaturze wybranego zasobu.

Po usunięciu zasobu z ulubionych, ikonka serca zmienia swój kolor na biały:

.
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5.4. Uruchamianie zasobów
Aby uruchomić wybrany zasób, należy:
· na Ekranie głównym wybrać odpowiednią grupę zasobów,
· kliknąć miniaturę wybranego zasobu.
Po uruchomieniu zasobu otwiera się ekran z lekcją o następującym typie wyglądu:
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5.4.1. Nawigacja po zasobach
Aby zamknąć zasób i powrócić do Spisu treści lub Ulubionych, należy kliknąć ikonę strzałki
w lewym górnym rogu ekranu.

widoczną

Aby przełączać się między lekcjami bez
konieczności powrotu do do poprzedniego
ekranu, użytkownik ma do dyspozycji
panel nawigacyjny widoczny nad
obszarem wyświetlanej lekcji:
Aby przejść do poprzedniej lekcji, należy
użyć przycisku strzałki w lewo:
.
Aby przejść do następnej lekcji, należy
kliknąć przycisk strzałki w prawo:
Pomiędzy strzałkami wyświetla się numer aktualnie otwartej lekcji – oznaczona kolorem zielonym.
Kolor niebieski wskazuje na liczbę dostępnych lekcji.

5.4.2. Struktura lekcji
Każda lekcja Mocy emocji składa się z kilku ekranów, na których znajdują się multimedialne materiały
edukacyjne: symulacje, animacje, prezentacje, ćwiczenia i ilustracje.
Interaktywne ćwiczenia zostały przygotowane w taki sposób, aby uczniowie i uczennice mogli uzyskać
natychmiastową informację zwrotną, w zależności od tego, czy udzielili dobrej, czy złej odpowiedzi.
Poprawne rozwiązanie całego zadania wywołuje dodatkową motywującą informację zwrotną – krótką
animację postaci przewodniej widoczną na ekranie.
Wszystkie ekrany zostały zaprojektowane w sposób intuicyjny, tak aby uczniowie i uczennice na etapie
edukacji wczesnoszkolnej nie mieli problemów z korzystaniem z umieszczonych tam materiałów (np. przez
ograniczenie ilości tekstu na ekranach i wprowadzenie możliwości odsłuchania instrukcji w formie
nagrania dźwiękowego).
Każda lekcja wchodząca w skład Mocy emocji jest zbudowana następujących ekranów:
· Spis treści – przejrzysty spis treści
obejmujący wszystkie ekrany w lekcji, np.:
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· Porozmawiajmy – ekran zawierający

pytania otwarte lub dialogi inspirujące do
rozmowy, zaprojektowane jako ćwiczenia
wprowadzające w temat lekcji, np.:

· Ekran prezentacji z teorią przedstawioną w

formie animacji, pokazu slajdów lub
symulacji, np.:

· Ekrany z ćwiczeniami interaktywnymi

utrwalającymi nowo zdobyte wiadomości;
wyróżnia się następujące rodzaje ćwiczeń:
a. uzupełnianka edytowalna,
b. uzupełnianka z listą rozwijaną,
c. uzupełnianka z elementami do
przeciągnięcia,
d. uzupełnianka z identyfikatorem,
e. łączenie elementów,
f. porządkowanie elementów,
g. test jednokrotnego wyboru,
h. test wielokrotnego wyboru,
i. kolorowanka.
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· Karty pracy – ekran z kartami pracy do

wydruku; do dyspozycji są zarówno proste
karty pracy oraz takie przeznaczone dla
dzieci ponadprzeciętnie radzących sobie z
tematem, ponadto nauczyciel znajdzie tu
ćwiczenia do pracy w parach lub w
grupach, np.:

· Strona raportu – przejrzysta strona z

raportem prezentującym wyniki uzyskane
po rozwiązaniu ćwiczeń, liczbę
popełnionych błędów oraz linki do
poszczególnych zadań, np.:
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5.4.3. Nawigacja po ekranach lekcji
Każdy ekran w kursie jest wyposażony w strzałki nawigacji, które pozwalają na
poruszanie się między stronami lekcji. Na ekranach z ćwiczeniami znajduje się
ponadto zestaw przycisków sterowania, które umożliwiają sprawdzenie
odpowiedzi, przedstawienie prawidłowych rozwiązań i zresetowanie zadania.
Aby przejść do wybranej strony w lekcji, trzeba kliknąć jej tytuł na stronie Spisu
treści. Aby przejść do następnej lub poprzedniej strony, należy kliknąć
odpowiednio strzałkę po prawej lub po lewej stronie ekranu:

Do strony Spisu treści można wrócić w każdej
chwili. Aby to zrobić, trzeba kliknąć przycisk

umiejscowiony w lewym górnym i w
lewym dolnym rogu każdej strony:

Innym sposobem na powrót do ekranu ze
spisem treści jest użycie strzałek do nawigacji.

W prawym dolnym rogu każdego ekranu z
ćwiczeniem znajdują się trzy tzw. przyciski
sterowania:

Są to:
· przycisk Sprawdź

, dzięki któremu można się upewnić, czy ćwiczenie zostało wykonane

prawidłowo,
· przycisk Pokaż odpowiedzi
· przycisk Reset

, który wyświetla wszystkie odpowiedzi,

, który usuwa odpowiedzi i pozwala na ponowne rozwiązanie ćwiczenia.
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W Mocy emocji każda instrukcja do ćwiczenia
lub symulacji może być zaprezentowana w
formie nagrania audio.
Do odtwarzania nagranych instrukcji służy

przycisk Odtwórz
, znajdujący się
bezpośrednio przy poleceniu.
Nagranie można zatrzymać, używając do tego

przycisku Stop

.
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6. Zakończenie pracy z programem
Aby zakończyć pracę z programem, należy nacisnąć krzyżyk
widoczny przez cały czas pracy w prawym
górnym rogu ekranu. Pojawia się wówczas następujące okno z komunikatem Czy na pewno chcesz
zakończyć pracę z programem?:

Naciśnięcie przycisku Minimalizuj

spowoduje ukrycie programu na pasku zadań.
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7. Odinstalowywanie programu
Aby odinstalować program, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
Krok 1: klikamy prawym przyciskiem myszy Start -> Programy i funkcje

Krok 2: wybieramy program z listy i klikamy Odinstaluj/Zmień
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Krok 3: klikamy OK w pojawiającym się oknie:
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Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Tel. +58 768 22 22
nowaera@nowaera.pl
www.nowaera.pl
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