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SCREENCAST-O-MATIC
Du kan anvende Screencast i din undervisning, hvis du fx vil holde oplæg, instruere i
anvendelsen af et redskab, give en rundvisning i dit Blackboardkursus, give
feedback på skriftlige opgaver m.m.
Man kan som underviser også bede de studerende om at producere screencasts,
som et alternativt produkt til den skriftlige opgave eller oplægget i klassen.
Gå til http://www.screencast-o-matic.com/ og vælg
at registrere dig som bruger.
Du kan nu bruge redskabet ved at vælge knappen
Launch Recorder.

. Nu får du mulighed for

og herefter

Du kan også downloade redskabet til din computer via
Optagelse
Når programmet er åbent kan du se en stiplet linje der markerer det område af
skærmen, der optages. Du kan selv flytte/ændre det område.

Du optager når du vælger den røde knap. Når du har optaget et tilfredsstillende
screencast vælger du knappen
	
  

.
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Publicering
Hvis du vil have dit screencast liggende på AU Librarys videoserver Kaltura skal du
vælge ”Save As videofile” og dermed gemme videoen på din egen computer. Du
kan selvfølgelig også vælge at gemme din video op Youtube eller på Screencast-Omatics egen server.

Upload af dit screencast til Kaltura via Blackboard
Gå til dit Blackboard kursus. Upload videoen til Kaltura via Control panel. Vælg
Course Tools. Vælg Course Gallery.

Vælg herefter teksten My Media i øverste højre hjørne.

Vælg herefter knappen
Nu bliver du guidet til at uploade din video til Kaltura.
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Husk at give de studerende adgang til at se videoen ved at markere:

Hvis du gerne vil vise din video på forsiden af dit kursus via modulet Course Media
(som det ses herunder), skal du også markere:

Hvis du er mere interesseret i Kaltura kan du tilgå en vejledning (Brug af Kaltura via
Blackboard) her:
http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/vejledningfrahovedomraaderne/
Hvis du vil redigere din screencast fx tilføje titeldias kan du anvende gratis
programmet Movie Maker.

	
  

