Skoldatateket i Nynäshamn

Nyheter på Skoldatateket!
Kom och titta! Kom och prova!

Under vårterminen köpte jag in lite nyheter som jag gärna vill visa er!
SAOL – dvs Svenska akademins ordlista på datorn. Du kan skriva in orden ljudenligt
stavade och slå upp dem. Du får alla böjningsformer av orden utskrivna.
Dessutom finns en alldeles förträfflig korsordshjälp!
Lingo – ett program för att hjälpa till med engelskan. Har du en engelsk text kan du
snabbt få upp översättningen på ordet i en ruta på skärmen. Du kan få homofoner
markerade och uppslagna, talsyntes ingår.
Z-pen – Du skriver med en speciell penna i vanligt block. På blocket fäster du en
mottagare som sedan gör att du kan föra över din handskrivna text till datorn, OCRbehandla den för att få den till tryckt text och föra över texten till ett Worddokument.
Voicecknappar – digitala Postitlappar. En liten knapp du kan spela in ett meddelande på
i taget för att eleverna ska kunna repetera din instruktion eller uppgift de ska utföra.
Daisyspelare med minneskort – där för du över Daisybokens filer till minneskortet och
läser boken i en mindre spelare men med samma Daisyfunktioner, plus att du kan spara
ner textdokument i spelaren och använda den som fickminne.
Samson Airline – en röstförstärkare som kan hjälpa elever att koncentrera sig bättre då
de hör läraren rakt in i örat! Till den kan man också koppla Fickminne.
Så har vi förstås våra gamla trotjänare – Word Read Plus talsyntes, Gustavas
ordböcker, Saida, OCR-program för inskanning av text och C-pen för inscanning av
textrader eller stödord som du kanske inte heller har sett.
Du kan boka tider enskilt eller ta upp det i arbetslaget för att komma på besök på
skoldatateket gemensamt!
Kontakta mig på per mail eller telefon för information och tidsbokning.
Jag finns med i FC men har också adressen maud.hedblom@nynashamn.se
Telefon 08-520 683 95
Välkomna!
Maud Hedblom, Skoldatateket
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