Programmer og applikationer, som Viktorija Tiskina Mortensen bruger i sin
undervisning
Kære alle
Denne liste er til dem, som på konferencen for de Masterstuderende i København bad mig om at
sende en mail rundt med alle de programmer og applikationer, jeg bruger i min undervisning. Jeg
kan desværre ikke huske alle navnene, derfor lægger vi denne liste ud til alle.
Her kommer en liste over nogen af de Apps og programmer, som jeg bruger.

Evernote efter Evernote
https://itunes.apple.com/dk/app/evernote/id281796108?l=da&mt=8

Denne applikation bruger jeg til at lagre al den information, jeg ellers har lyst til hurtigt at dele med
kursisterne (fotos, hjemmesider, tekster, mine egne noter osv). App´en opdeler dine noter i
kategorier efter emne, tid eller relevans. Du bestemmer. Men for at gemme dine Websider i
evernote skal du bruge en anden app, der hedder everwebklipper (se nedenunder). Der skal et par
trin til for at få den downloadet, men intet kompliceret. Så snart du har fået disse to, har du
everwebklipperen i din browsers historik (på en computer har du faktisk en grøn elefant, der dukker
op i din toolbar), hvor du bare klikker på den, når du ser en relevant side, og wupti, den er kopieret
til din evernote.

EVERWEBKLIPPER
https://itunes.apple.com/dk/app/everwebclipper-hd-for-evernote/id527035125?l=da&mt=8
Når du kommer ind på den, skal du følge installationsvideoen. Jeg blev nødt til at se den et par
gange, men fik den til at virke. Den ser kompliceret ud, men det er altså kun ved første blik!:-)))
EVERNOTE OG EVERNOTEWEBKLIPPER FINDES OGSÅ I GOOGLE APPS!

IMOVIE
iMovie efter Apple
https://itunes.apple.com/dk/app/imovie/id377298193?l=da&mt=8
Denne fantastiske app findes kun i iTunes Apps, og er ikke gratis, koster 32 DKK. Den laver næsten
professionelle videos med kursisterne, hvor både billeder, videoer og lyd kan kombineres på bedste
vis, hvor kursisterne selv producerer noget relevant, sjovt og spændende at dele med andre. Et
temaforløb kan f.x. afsluttes med en video, hvor kursisterne selv fortæller om deres erfaringer og
forskning. Kan redigeres utallige gange! Hvis en selvskabt video er for meget første gang, kan man
vælge at lave en forfilm, hvor skabelonerne selv sætter de relevante informationer på plads. Nemt
og sjovt, og tager 6 min:-))).

BOOK CREATOR
https://itunes.apple.com/dk/app/book-creator-for-ipad/id442378070?l=da&mt=8
En app, der kan bruges til hjemmeforberedelse. Du kan formidle grammatik eller et emne gennem
en bog, som du selv har lavet hjemme (indsæt billeder, videoer, musik og tekst) eller få kursisterne
til at lave et projekt, hvor de selv kan gøre det samme. Koster 32 DKK, så vidt jeg husker, og er
meget nem i drift.

GARAGEBAND
https://itunes.apple.com/dk/app/garageband/id408709785?l=da&mt=8
Denne app er noget for musikelskere. Hvis man bruger meget musik i undervisningen og går op i, at
kursisterne selv skal lære sangene, kan denne app være en god hjælp. Man kan fx vælge en kendt
sang, fjerne al teksten, tilføje nye instrumenter og synge den på en lidt anderledes måde end fx Kim
Larsen gør det (ikke for noget, men arabiske kursister er ikke vilde med ham:-))))
Findes kun i iTunes, men jeg er sikker på, at de har lavet noget alternativt for pc'er. Koster 19 DKK.

PUPPET PALS
https://itunes.apple.com/dk/app/puppet-pals-hd/id342076546?l=da&mt=8
Denne sjove app bruger jeg nogle gange for at fortælle en historie, og ofte i et forløb om HC
Andersen. Man kan nemlig selv lave et puppet show med mange forskellige figurer allerede
placeret i appen, men du kan også vælge fx at tage billeder af dine kursister og bruge dem som
personer i eventyret eller en anden historie. Appen tillader både at bruge ens egne billeder, hente
billeder fra nettet eller bruge appens tegnefigurer. Alt kan kombineres og musikken kan også hentes
eller vælges fra egen musik. Jeg plejer at fortælle historien, imens jeg bruger figurerne og placerer
dem på en baggrund og samtidigt at optage det hele, så historien kan afspilles en gang til bagefter.
Jeg tror, den koster 19 DKK.

DROPBOX
https://itunes.apple.com/dk/app/dropbox/id327630330?l=da&mt=8
Dropbox kender i vel allesammen, det er igen en lagringsapp, ligesom evernote. Jeg bruger
evernote, men nogle af mine kolleger arbejder med dropbox og kan lide den. Der gemmer man
også billeder, videoer, tekster, links og notater. Er gratis og findes både i iTunes og i Google Apps.

PREZI
https://itunes.apple.com/dk/app/prezi/id407759942?l=da&mt=8
En meget sjov måde at lave sin præsentation på. Min præsentation på konferencen var også lavet på
prezi. Programmet giver lidt liv til en præsentation idet det zoomer ind og ud og skifter slides på
denne måde. Jeg har brugt det med DU3MO1 kursister, hvor de lavede deres egne præsentationer,
som de senere brugte til deres modultester. Programmet er så nemt at navigere, at det kan bruges på
alle niveauer. Hvis ikke man selv vil designe sin præsentation, kan man bruge skabelonerne i
programmet. En færdig præsentation virker som en almindelig powerpoint, den er bare meget mere
levende og en sikker blikfanger. Jeg har oplevet, at kursister hellere vil arbejde med den, end med
en almindelig powerpoint. Programmet ligger bare på nettet på både Mac og pc på prezi.com og det
basale niveau er gratis:-))). Det kan også downloades som en gratis app på iPhone og iPad.

Det var vist noget at starte med, men gå selv ind på iTunes eller på jeres pc Apps, der findes faktisk
dobbeltgængere.
Jeg vil bare sige, at jeg meget gerne vil hjælpe, hvis nogen står og mangler et stykke info for at
komme i gang. I kan bare skrive en mail til mig: vicka.mortensen@gmail.com.
Mvh
Viktoria

