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Aktuellt
Visst vet ni att kommunen betalar licens
för NE.se? Det är inte bara ett
uppslagsverk, ordbok, film- och
bildsamling på internet. Om man skapar
en personlig inloggning får man tillgång
till alla delarna, även utbildningspaket i
IT för lärare samt under fliken ”Mer”
finns också junior. Här finns en enkel
sökfunktion och fakta med både bild,
text och video på en och samma sida.
Det finns också appar i matte, svenska
och engelska som man kan ladda ned
till iPad för åk F-3.

(pussla, sortera och räkna, berätta,
räkna, skriva, spelling)
Undersök NE och deras utbud! Nu
kommer de också med digitala
läromedel för åk 7-9 och gymnasiet.

iPad/iPhone tips
HITTA APPAR:
Facebook har många bra
grupper som tipsar om appar
och andra nyheter som rör Ipad
eller android surfplattor:





iPads i skola och förskola
Appar för Särskolan
Android surfplattor i skola
och förskola
Språkstörning - tala,
lyssna, förstå

Och hemsidor:
 https://iktinspirera.wordpress
.com/
 http://www.skolappar.nu/

UTBILDNINGAR: Mediacenter




Struktur- och kalenderstöd
Läs- och skrivverktyg
Blogga med WordPress

Se många fler tips på Mediacenters
hemsida. Man kan boka och be dem
komma till en arbetslagsträff eller hålla
fortbildning för hela skolan.

Manualer och lathundar:
Claro read manual
Skanna i Claroread
Snabbstart i Claroread
Claroideas
Clarocapture

ClaroScanPen (69 kr) för : En ocr-app
som kan användas för att fotografera av
en text och sedan direkt få den uppläst i
din telefon eller iPad med talsyntes. Du
kommer in i kameran direkt, tar ditt kort
och kan snabbt få texten uppläst. Inget
sparas, utan när du tar nästa bild
försvinner den första.
Du kan om du vill även välja en av dina
egna bilder från din kamerarulle.
Talsyntesen som används är iOS egna
som inte kostar något. Du kan därför
använda appen på många olika
språk. Kan användas vid provsituation för
att få text uppläst eftersom den fungerar
utan uppkoppling.

Kontakt:
Charlotte och Andreas
skoldatatek@edu.lycksele.se
http://skoldatateketlse.skolbloggen.se/

Favorit!
Google docs

Här finns liknande funktioner som i
Word. Fördelen är att du kan dela
dokumentet med andra och jobba
med det samtidigt. Allt finns sparat i
molnet för lätt åtkomst. Det är också
möjligt att skriva med hjälp av rösten
(röstinmatning).
Det finns många tillägg som man
enkelt kan hämta som t.ex. saida,
översättning, word clouds och många
fler.
Det krävs en Google användare för
att kunna använda detta.

