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Elev + Mediekatalog = Elevinloggning
Vad är elevinloggning? Jo, det ger elever, med ansluten skola i AV Media Skånes
verksamhetsområde, fri tillgång till vår Mediekatalog, ett stöd att använda i skolarbetet. Kolla gärna med er skola om de är kund hos oss.
Vad sägs om att strömma film? Skapa presentationer av arbeten på olika sätt
med hjälp av webbverktyg i Creaza? Träna språk, bl a engelska, i Muzzy Club?
Läsa digitala böcker? Kanske få en film i läxa eller titta på film hemma i ett ämne
som man är extra intresserad av eller använda film som stöd om man har
svårigheter med sin läsning? Möjligheterna är många! Som elev har man tillgång
till ett åldersanpassat, strömmande material.
AV Media Skåne arbetar för att vara en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer - med hjälp av digitala verktyg, film och böcker.

Vad finns tillgängligt för elever i
Mediekatalogen?
Utbildningsfilm
Dokumentärfilm - Spelfilm - Faktafilm - UR-program
Vi erbjuder film med institutionella rättigheter, som man kostnadsfritt och lagligt
får använda som elev. Man kan titta på film direkt i vår Mediekatalog, på dator
eller iPad, både i skolan och hemma. I Mediekatalogen, som man hittar på vår
hemsida, kan man göra sökningar från vårt eget filmbibliotek och från Utbildningsradion.

Creaza
Mindomo - Cartoonist - MovieEditor - AudioEditor
Creaza är ett webbaserat programpaket som innehåller fyra program för skapande av tankekartor, serier, film och ljud. Elever kan skapa fritt eller samarbeta
i en uppgift de skapar tillsammans. En förberedd uppgift kan delas ut av lärare
till eleverna. Creaza hittas under fliken Fler i vår Mediekatalog!

Läshörnan
E-böcker - ljudböcker
Läshörnan är en tjänst som erbjuds eleven genom sin klass och skola. Man har
då möjligheten att läsa digital skönlitteratur. Lärare kan med sin klass testa
tjänsten gratis i 30 dagar! E-böcker och ljudböcker kan då läsas var man än är
så länge man kan koppla upp sig till internet. Efter 30 dagar avslutas kontot
automatiskt. Vill man fortsätta tar ansvarig lärare kontakt med oss.

Muzzy Club
18 filmer - Interaktiva lärspel - 7 språk - Läsinlärning
Ett komplett interaktivt språkläromedel med den
kramgoa Muzzy och hans vänner! Anpassat för
både läsande och icke-läskunniga barn.
Över 200 lärspel kombineras med filmer om
Muzzy. Ett stort digitalt arbetsmaterial och lärarhandledning medföljer! Språkträningen finns
för engelska, men också för att lära sig spanska,
franska, tyska, italienska och kinesiska. Muzzy
Club hittas under fliken Fler i vår Mediekatalog!

Elevinloggning
Hur skapar man konto?
Gå in på avmediaskane.se och klicka på fliken Mediekatalog. Klicka på det lilla
hänglåset i menyraden och därefter på Skapa konto. Följ anvisningarna som
kommer.
När eleven har registrerat sig och klickat på aktiveringslänken som skickats till
elevens mejladress behöver någon lärare på skolan godkänna kontot. Detta gör
läraren från sitt eget konto under Administrera elever. Läraren väljer där att acceptera eller neka elevens ansökan beroende på om rätt uppgifter är ifyllda.
Om er kommun är kopplad till Skolfederationen så har eleverna redan en lösning
för inloggning till digitala verktyg, som t ex AV Media Skånes Mediekatalog. I detta fall behöver eleverna inte skapa egna konton på annat sätt.

Information att dela ut
Vill man lämna ut information om vad elevinloggning innebär och hur eleverna
kan använda det hemifrån, besök då www.avmediskane.se, där denna information finns att hitta även digitalt. Skriv ut eller dela länken t ex i nyhetsutskick. Du
kan också beställa denna broschyr av oss, skriv till kontakt@avmediaskane.se.

Nyheter
Följ oss gärna på Facebook, Twitter och Youtube för att ta del av allt från nyheter om vår verksamhet till annat spännande som är på gång inom film, litteratur,
teknik och skola!

Personlig service
Du når oss måndag - torsdag kl 8-16 samt fredag 8-14.30 på
0451- 38 85 80 eller kontakt@avmediaskane.se. Du är också välkommen
att besöka oss på kontoret i Hässleholm! Hör gärna av dig om du behöver råd
eller hjälp med våra tjänster!

avmediaskane.se

