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JOHDATUS NUORIIN DIGITAALISIIN SOSIAALISIIN INNOVAATIOIHIN
Digitaalisella sosiaalisella innovaatiolla on potentiaalia muuttaa koulutusta parempaan suuntaan - rakentaa
oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, saada syrjäytyneet osallistumaan, antaa kansalaisille mahdollisuus olla
muutoksen edistäjinä, antaa yksilöille tulevien vuosikymmenien tarvittavat taidot. (Digitaalisen sosiaalisen
innovoinnin kartoitus, lokakuu 2018)
Tästä syystä nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaattorien tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus tulla
itseluottamuksellisiksi sosiaalisiksi innovaattoreiksi, jotka hyödyntävät heille parhaiten digitaalitekniikkaa. Tätä varten
nykyaikaistamme nuorisotyön opetussuunnitelmat ja käytännöt siten, että digitaalinen sosiaalinen innovaatio (DSI)
voidaan opettaa korkeatasoisesti monille nuorisoa palveleville organisaatioille. Nuori digitaalinen sosiaalinen
innovaatiohanke toteuttaa tämän kehittämällä:
The Young Digital Social Innovator Project will do this by developing:
• ”Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää” Opas digitaaliseen sosiaaliseen innovaatioon nuorille
• Nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden työkalupakki
• Nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden opetussuunnitelman puitteet ja OER

Euroopan laajuinen työkalupaketti ohjaa nuoriso-opettajia hyödyllisten työkalujen ja sovellusten
avulla sosiaaliselle innovaatiolle, korostaen heidän erityisiä vahvuuksiaan ja sopivia
opetusstrategioita.

JOHDATUS NUORTEN DIGITAALISTEN SOSIAALISTEN
INNOVAATIOIDEN TYÖKALUPAKKIIN
Työkalupakin tavoitteena on tarjota käytännön ohjeita ja työkaluja nuoriso-opettajille (ja organisaatioiden johtajille),
jotka haluavat sisällyttää nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden (YDSI) toiminnot nuorisotyöstrategioihinsa
kiinnittäen erityistä huomiota heidän luottamuksensa lisäämiseen digitaalisten työkalujen käyttöön. ja sovellukset.

KENELLE TYÖKALUPAKKİ ON?
YDSI-työkalupaketin kohderyhmä ovat nuorten opettajat, nuorisotyöjärjestöt ja nuoret, joten heillä on paremmat
mahdollisuudet kehittää digitaalisia taitojaan, verkkoviestintää ja yhteistyötä. Työkalut vahvistavat nuorisojärjestöjen
kykyä opettaa YDSI: tä parantamalla nuoriso-opettajien tietoa ja digitaalisia taitoja ja tarjoamalla heille käytännön
resursseja DSI: n opettamiseen epävirallisissa tilanteissa.
YDSI työkalupakki käytännön ohjeita niin nuorten kasvattajat ovat motivoituneempia ja valmiudet käyttää digitaalisia
työkaluja opetuksen ja toteuttamiseen digitaalisen sosiaalisen innovaatiohankkeisiin.

20 PARASTA TYÖKALUA
Nuoren Digitaalinen Sosiaalisen Innovaation kuuluu käyttää digitaalisia työkaluja tai sovelluksia, joiden avulla voidaan
löytää innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Siksi, olemme tunnistaneet 20 erittäin käyttökelpoista resurssia,
jotka tarjoavat tiiviitä, käytännöllisiä tietoa niiden pedagoginen panos, jonka avulla voit nopeasti tarkistaa kunkin
työkalun ja valita ne kiinnostavimmat, sitten oppia nopeasti ja toteuttaa. Olemme luokitellut työkalut kuuteen
luokkaan, joiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään oikea työkalu. Kuusi luokkaa on:
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Olemme luokitelleet työkalut kuuteen luokkaan, jotka on suunniteltu auttamaan sinua löytämään
oikea työkalu.

THE FIVE CATEGORIES ARE:

VAIHE VAIHEELTA
Meidän Young Digital Sosiaalinen innovaattorit Toolkit antaa käytännön askel-askeleelta oppaan auttamaan nuorten
opettajille ymmärtämään digitaalisten työkalujen roolin parantuneissa oppimistuloksissa. Työkalupakki tarjoaa selkeät
ohjeet siitä, mitkä työkalut ehdottavat parhaita ratkaisuja pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi, etenkin
yrittäjyyden, kulttuuritietoisuuden ja työssä käytettävien digitaalisten taitojen alalla. Askel askeleelta -prosessi auttaa
nuoriso-opettajia selviämään tekniikan vastustuskyvystä ja tuntemaan olonsa varovaiseksi opettamalla näiden
työkalujen ja sovellusten käyttöä nuorille tietokoneilla, tabletti-laitteilla tai kuten todennäköisimmin heidän
mobiililaitteellaan.

VAIHE
01

VAIHE
02

VAIHE
03

VAIHE
04

VAIHE
05

TIETOJA
KUSTAKIN TYÖKAL
USTA

TYÖKALU
TOIMINNASSA

VAHVUUDET JA
HEIKKOUDET

TYÖKALUN
KÄYTÖN
ALOITTAMINEN

TYÖKALUN
KATSAUS

TYÖKALUPAKIN HYÖDYT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:
•
•
•
•
•
•
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Tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin;
Kannustaa nuorten kouluttajia ylittämään tekniikan vastarinnan
antaa luottamusta näiden välineiden käytön opettamisessa;
Ymmärtää digitaalisten työkalujen roolin parantamalla oppimistuloksia, henkilökohtaista ja ammatillista
kehitystä epävirallisessa nuorisokoulutuksessa;
Käyttäjäystävällinen työkalu, jota voidaan käyttää kaikissa tietokoneissa, tabletti- laitteissa ja mobiililaitteissa.

“

Nuoret ovat tulevaisuuden yrittäjiä,
ja meidän piäisi etsiä heitä yhtenä
innovaatioiden lähteenä huomisen
pääkaduille.

Digital Pedagogy Tools
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DIGITAALISET
PEDAGOGISET
TYÖKALUT

“

Theo Paphitis

1. CANVA

https://www.canva.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Canva Pro on suunnitteluohjelmisto, joka tekee suunnittelusta yksinkertaista, kätevää ja luotettavaa.
Käyttäjät voivat luoda monenlaista visuaalista sisältöä useisiin tarkoituksiin. Se on suunniteltu
houkuttelemaan nuoria aitojen oppimiskokemusten avulla. Canva luotiin helppokäyttöisyyttä ajatellen, joten
nuoret ja nuorisotyöntekijät voivat käyttää sitä: vetämällä ja pudottamalla. Suunnittelukansat pitävät työn
organisoituna ja tarkalleen missä tarvitset. Yksi Canvan tehokkaimmista käyttökohteista nuorisokouluttajalle
on tuntisuunnitelmien suunnittelu. Luokkahuoneen ulkopuolella nuorisotyöntekijät voivat käyttää
tunnisuunnitelmavaihtoehtoa rakentaakseen nuorisohankkeitaan. Ideoidaanko uusia ideoita, kirjoittamalla
ohjeista tekstiä, luomalla dioja, suunnittelemalla visuaalia tai kokeilemalla erilaisia tapoja esitellä uusia
konsepteja nuorille.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Canvaa (opetusohjelma) - https://www.youtube.com/watch?v=WL-WbHwsbs8

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•

Pääsy yli 2 miljoonaan premium-valokuvaan ja kuviin ja tuhansiin malleihin.
Voidaan käyttää monilla eri alustoilla, kuten tietokoneella tai mobiilisovelluksella.
Helppo ja selkeä käyttää.

•

Heikkoudet:
•
•

Vain ilmaiseksi 30 päivän ajan.
Vain osa sisällöstä on ilmaista käyttöä.
Toisinaan tallennettu tulos voi poiketa alun perin suunnitellusta.

•

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Käytön aloittaminen Canva käyttäjäksi liittymisellä https://www.canva.com/signup

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
“Pelisuunnittelija Katie Salen sanoo, että hyvä suunnittelija ajattelee samoja asioita, joista hyvä opettaja ajattelee.”
(canva.com)
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2. SOCRATIVE

https://socrative.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Socrative on muodollinen arviointityökalu, joka käyttää tietokilpailuja ja heijastavia kysymyksiä oppilaiden
arvioimiseksi ja auttaa nuorten kouluttajia arvioimaan luokan / yksilön ymmärrystä ja edistymistä. Tapa kouluttajille
seurata ja arvioida oppimista ajan säästöllä, johon ei liity koetietojen työlästä merkitsemistä. Naamioi testimateriaalin
hauskoihin aktiviteetteihin, kuten tietokilpailuihin, nopeaan kysymykseen ja luokkalaskuun. Socrative on suunnattu 5–
17-vuotiaille oppijoille, auttaen nuorisotyöntekijöitä löytämään nopeasti ymmärtämisen aukot ja mahdollistamaan
heille asianmukaisen kohtelun.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Työkalun tekninen opas: Opettajan opas Socrative-sovelluksen
käyttöönhttps://www.youtube.com/watch?v=vLGyS_jR9Us

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•

Kotisivu on hyvin toteutettu ja siistejä.
Antaa välitöntä palautetta oppijoiden etenemisestä, joka voi sitten antaa opettajalle siirtyä uuteen aiheeseen.
Oppilaiden ilmainen käyttö, ja se on ladattavissa kaikilla laitteilla.

Heikkoudet:
•
•
•

Tietovisat on luotava etukäteen. Socrative ei tarjoa mitään sisältöä.
Pikakysymykset -toiminto edellyttää, että nuorisotyöntekijät esittävät kysymyksen suullisesti luokassa sen sijaan,
että kirjoittaisivat sen työkaluun.
Socrative ei integroidu esitysohjelmiin (esim. PowerPoint).

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Kouluttajan rekisteröinti. Nuoret eivät tarvitse tiliä https://b.socrative.com/login/teacher

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
•
•
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Vuonna 2015 suoritettu tutkimus, jossa tutkittiin Socrativen käytön vaikutuksia, osoitti, että
yhteisöllinen oppiminen ja sitoutuminen Socrativeen luokassa paransivat oppimistuloksia
(researchgate.net).
Oppijat voivat käyttää sivustoa ja palveluita vain, jos he ovat: ( i ) vähintään 13-vuotiaita; tai (ii)
jos ne ovat alle 13-vuotiaita, kouluttajan tai laillisen huoltajan suostumuksella .

3. THINGLINK

https://www.thinglink.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Thinglink on ilmainen ja käyttäjäystävällinen digitaalinen työkalu, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa
minkä tahansa kuvan vuorovaikutteiseksi grafiikaksi. Se on tapa tarjota tietoa visuaalisessa muodossa, mikä tekee siitä
interaktiivisemman luokalle. Thinglink rohkaisee nuoria luottamaan monimuotoisten mediamuotojen käyttämiseen
ilmaistakseen itseään. Pöytäeditori tukee kuvien yhteisöllistä muokkaamista sekä kurssien ja tehtävien
luomista. Mobiilisovelluksella voidaan tallentaa muistiinpanoja suoraan äänitallenteella kuviin. Thinglink tarjoaa
helpon tavan luoda audiovisuaalista materiaalia nuorten voimaannuttamiseksi, heidän digitaalisen lukutaidon
kehittämiseksi ja kiinnostavien projektien luomiseksi ymmärrettävällä kielellä.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Thinglinkiä https://www.youtube.com/watch?v=aRkdIdbqHig

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•

ThingLinkin mahdollinen sovellus on valtava - ei vain opettajille ja opiskelijoille, mutta myös muille aloille ; kuten
nuorisotyöntekijät ja nuoret .
Saatavana yli 60 kielellä.
Saatavana kaikenlaisiin luokkiin, koosta, iästä tai oppimistasosta riippumatta.
Yhteensopiva monien muiden sivustojen kanssa, kuten Padlet.

Heikkoudet:
•
•

Joidenkin mielestä rekisteröintijärjestelmä on sekava liikkumisessa.
Premium-paketin käytön vuosimaksu

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Thinglink Sign Up - https://www.thinglink.com/login

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
•
•
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Saatavilla vain yli 13-vuotiaille nuorille - Alle 13-vuotiaiden palvelujen käyttö tai käyttö ilman suostumusta on
ehdottomasti kielletty ja rikkoa tätä sopimusta. Palvelu ei ole käytettävissä käyttäjille, jotka Thinglink on aiemmin
poistanut palvelusta
“ Thinglink on uskomaton työkalu, jonka avulla kuka tahansa voi luoda vuorovaikutteisia kuvia tai videoita
lisäämällä linkkejä verkkosivustoihin, videoihin ja muuhun. ”- Christi Collins (opettaja)

4. KAHOOT

https://kahoot.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Kahoot! on ilmainen pelipohjainen järjestelmä, joka tarjoaa kiinnostavan tavan testata oppijoiden ja yleisön
oppimista ja tietoja. Kahoot! tekee uusien aiheiden oppimisesta vuorovaikutteista ja hauskaa ja kannustaa
sitoutumaan.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
https://kahoot.com/help/ , jossa on joukko videoita, jotka auttavat Kaho Otin aloittamisessa

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•
•

Luo ja jaa kysymyksiä
Vapaa käyttää ja yhteensopivia matkapuhelimien kanssa;
Tehokas luokkahuoneeseen sitoutumisen työkalu
Opettajat haastavat oppijat esittämään omia kysymyksiä
Oppijoista tulee johtajia esittämällä heidän kysymyksensä takaisin
Esittele uusi käsite tai aihe ja vahvistaa tietämystä

Heikkoudet:
•
•

Vastaukset voivat olla vain totta tai vääriä, kyllä tai ei, tai monivalintakysymyksiä.
Koska oppijat saavat enemmän pisteitä nopeammista vastauksista, se voi korostaa nopeutta sisällön suhteen.

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Voi valita kouluttajan, oppija, kodin ja liiketoiminnan tiliä rekisteröimään https://create.kahoot.it

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Kahoot! voidaan mukauttaa moniin eri aiheisiin ja kieliin. Kouluttajat ja kouluttajat ympäri maailmaa suosittelevat
Kahootia! ei pelkästään sen pedagogisen potentiaalin vuoksi, vaan myös koska sen asettaminen ja navigointi on erittäin
helppoa, mikä tarkoittaa, että sitä käytetään paljon todennäköisemmin päivittäin / viikoittain. Saatavana yli 13vuotiaille nuorille.
“Käytämme Kahootia! saadaksemme toimintaa oppitunteihin. Opiskelijat voivat testata tietonsa pelkäämättä

kiusallista puhumista luokassa.” Natalie Shrestha (opettaja)
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“

“

Maailma tarvitsee enemmän sosiaalisia
innovaatioita.
Anne Wojcicki
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YHTEISÖTYÖKALUT

1. PENPAL SCHOOLS

https://www.penpalschools.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
PenPal Schools on sosiaalinen yritys, joka yhdistää oppilaita ympäri maailmaa yhteistyöhön perustuvien
verkkohankkeiden avulla, jotka parinmukaistavat saman ikäisiä nuoria kouluista ympäri maailmaa osallistumaan
moniin valmiisiin hankkeisiin, joiden avulla eri kulttuurien edustajat voivat työskennellä yhdessä kohti samaa
päämäärä. PenPal-projekteja voidaan aina muokata jokaisessa luokkahuoneessa vastaamaan opettajien ja oppijoiden
tarpeita. Aikahaaroitetulle kouluttajalle oppitunnit, aktiviteetit ja arviointityökalut ovat kaikki olemassa ja
käyttövalmiita ilman erillistä valmistelua. Työkalu on ilmainen ladattava, ja tähän mennessä PenPal-kouluja käyttää
150 000 oppijaa 150 maassa.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Työkalun käyttö: https://hundred.org/en/innovations/penpal-schools

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•

Vanhemmilla on mahdollisuus seurata lapsensa PenPal-toimintaa
PenPal on turvallinen tapa nuorille kommunikoida muiden kanssa.
Käynnistä ilmainen kokeilu ja on mobiiliyhteensopiva
Nuoret saavat kuvan ympäröivään maailmaan
PenPal Schools on suunniteltu olemaan yksinkertainen ja helppokäyttöinen

Heikkoudet:
•
•

Tilausmaksu, jos organisaatiot jatkavat PenPalin käyttöä .
Hankkeiden rajallinen saatavuus aihetta / ikäryhmää kohden ja rajoittavat hakupäivät voivat tehdä hankalaksi
saada oppijat pariksi kavereiden kanssa.

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Aloittaminen kouluttajana https://go.penpalschools.com/signup-teacher
Aloittaminen oppijana https://go.penpalschools.com/signup-student

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Penpal Schools on verkkosivuillaan oppijoiden turvallisuuteen liittyvä protokolla, jossa tuodaan esiin heidän
toteuttamansa toimenpiteet nuorten suojelemiseksi. kuten vain yhdistetyt oppilaat, joilla on luokkahuoneita
varmennetun opettajan kanssa.
Penpal Schools perustaja sanoo: "Et löydä muita sovelluksia, jotka tarjoavat opiskelijalta opiskelijalle välisiä yhteyksiä
ohjatussa opiskelussa"
Joe Troyen (perustaja)
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2. ETWINNING

https://www.etwinning.net/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
eTwinning, romanialainen spinoff, joka on johdettu eurooppalaisesta alustasta www.etwinning.net,
helpottaa koulujen välistä yhteistyötä. Eri koulujen opettajilla on mahdollisuus kehittää erilaisia projekteja
edistääkseen nuorten taitojen kehittämistä monilla alueilla. Alusta tarjoaa pääsyn eurooppalaiseen verkkoon
ja monia mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen, nimittäin kansainvälisiin hankkeisiin ja työpajoihin,
kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin jne.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää eTwinningiä, mitä se tekee - YouTube- esitys - https://www.youtube.com/watch?v=xAK66ArJPiQ

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•

Kouluttajat: helpottavat pääsyä yhteistyöympäristöön, yhteishankkeisiin, kumppanuuksiin, vaihto-ohjelmiin,
ammatillisen kehityksen työpajoihin, altistumiseen erilaisille koulutusjärjestelmille ja uusille oppimisvälineille
jne.;
Kaikilla koulutasoilla on oikeus liittyä eTwinningiin ja se on ilmainen
Nuorten mahdollisuudet kommunikoida muiden maiden oppijoiden kanssa; altistuminen eri kulttuureille ja
koulutusjärjestelmille; mahdollisuudet oppia uutta tekniikkaa ja parantaa vieraiden kielten taitojaan;
Näkyvyys ja tunnustus kansallisella ja Euroopan tasolla.

•
•
•

Heikkoudet:
• On hieman hämmentävää, mikä on eurooppalainen alusta, mikä on kansallinen alusta ja linkki
pääalustan ja sen spinoffien välillä, koska ".net" -laajennusalustalla on etusivu ja suurin osa romanian
kielellä olevasta tiedosta, kun taas Jotkut uutiset ja muut tiedot ovat englanniksi tai muilla kielillä (esim.
italia)

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
“Teknologia on olennainen osa eTwinningiä. Tämä on suuri motivoiva tekijä opiskelijoille, jotka ovat enimmäkseen
digitaalisia alkuperäiskansoja ja käyttävät siten innokkaasti tekniikkaa vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja
jakamiseen.”
Rose-Anne Camilleri (eLearning-tukiopettaja)
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3. MIRO

https://miro.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Miro on verkossa toimiva yhteistyötaulu, jonka avulla hajautetut joukkueet voivat työskennellä tehokkaasti
yhdessä, aivoriihistä digitaalisilla muistilappuilla ketterien työnkulkujen suunnitteluun ja
hallintaan. Ratkaisussa on digitaalinen taulu, jota voidaan käyttää tutkimukseen, ideointiin,
rakennusmatkoihin ja käyttäjän tarinakarttoihin, lankakehykseen ja moniin muihin yhteistyötoimintoihin.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Miron käyttö https://youtu.be/n21kGBq0XeM

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•

Erittäin hyödyllinen mielen kartoitushankkeissa ja strategioissa
Helppo lisätä useita kuvia ja tehdä pieniä, mutta välttämättömiä muokkauksia
Erittäin hyödyllinen visuaaliseen analyysiin
Mobiiliyhteensopiva
Vapaa käyttää, myös maksusuunnitelmat saatavilla

•

Heikkoudet:
•

Vaikea lisätä videoita Miro-levylle
Voidaan nähdä enemmän liiketoiminnan työkaluna

•

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Miro-rekisteröinnin aloittaminen - https://miro.com/signup/

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Käyttämällä sivustoa käyttäjä edustaa heidän olevan vähintään 13- vuotiaita.
“Suosittelen vain etsimistä - et katsele taaksepäin. Tällaisen sovelluksen (Miro) käyttäminen on selvästi tapa, jolla
mennään tulevaisuudessa.”
Tim Jefferis (opettaja)
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4. FACEBOOK GROUP

https://www.facebook.com/groups/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
A Facebook Group is a place for group communication and for people to share their common interests and express
their opinion. They let people come together around a common cause, issue or activity to organize, express objectives,
discuss issues, post photos, and share related content. Groups are meant to be a close circle of people who share and
keep in touch on Facebook.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Facebook-ryhmän perustaminen https://www.youtube.com/watch?v=JFGAH5X7Rfw

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•

Suljettu ryhmä herättää luottamusta jäseniin.
Vapaa käyttää
Hyvä foorumi löytää ihmisiä, joilla on samanlaisia ideoita;
Saatavilla kaikilla mobiililaitteilla;
Heillä on helpompaa käydä vapaasti keskusteluja tietäen, että vain välittömät jäsenet voivat nähdä koko
Facebook-yleisön sijaan.

Heikkoudet:
•
•

Ominaisuudet ovat melko rajalliset
Raskas ilmoituksissa aina, kun joku kommentoi ryhmää.
Ryhmäaikataulut näyttävät uusimmat viestit ensimmäisinä mikä tarkoittaa viestien järjestyksen jatkuvaa
muutosta.

•

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Luo ryhmä -symboli on näytön vasemmalla puolella. Luo ryhmä, jonka nimeät ryhmällesi, lisää joitain ihmisiä
ja valitse yksityisyys https://www.facebook.com/groups/

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Saatavilla on useita erilaisia tietosuojamenetelmiä julkisesta - mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi liittyä - täysin
yksityisiin ryhmiin, joita ei näytetä haussa. Facebook edellyttää, että kaikkien on oltava vähintään 13-vuotiaita ennen
kuin he voivat luoda tilin (joillakin lainkäyttöalueilla tämä ikäraja voi olla korkeampi).
“Käytän Facebook-sivuja auttamaan oppilaitaan tarkistamisessa ... Luon Facebookissa tapahtumia tenttejä varten,
jotta jos opiskelijat unohtavat koska tentti on, he voivat tarkistaa puhelimessaan muutamassa sekunnissa.”
Ruth Kerfoot (kasvattaja)
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“

Innovaatio ja kauppa ovat yhtä
tehokkaita välineitä sosiaalisen
kehityksen luomiseen kuin teknologisen
kehityksen edistämiseen.

“

Kiran Mazumdar-Shaw

03
15

Sosiaaliset
työkalut
hyvän
tuottamiseen

1. FOREST

https://www.forestapp.cc/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Forest on suosittu tuottavuussovellus, joka auttaa ihmisiä voittamaan puhelinriippuvuutensa ja hallitsemaan aikansa
mielenkiintoisella ja miellyttävällä tavalla. Käyttäjät voivat ansaita krediittejä käyttämättä matkapuhelimiaan ja
istuttaa krediitteillä oikeita puita ympäri maailmaa. Sen lisäksi, että lapset keräävät puita metsään, lapset voivat kerätä
kolikoita onnistuneesti kasvavista puista; Kolikoita voidaan käyttää uuden tyyppisten puiden (kukka-, sitruuna-,
puutalo) avaamiseen tai todellisen puun lahjoittamiseen kehitysmaan kestävälle maatilalle.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Forestia: https://www.youtube.com/watch?v=gjvSz8pA3Is

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•

Estää sinua käyttämästä muita puhelimen sovelluksia tappamalla kasvattamasi puun
Monenlaisia pensaita ja puita, joista valita
Mahdollisuus ottaa ajoitettu tauko opintojakson jälkeen
Premium-käyttäjät voivat lahjoittaa osan kolikoistasi oikean puun istuttamiseen
Vapaa käyttää ja saatavana Androidille ja iOS:lle

Heikkoudet:
•
•

Ei mahdollisuutta keskeyttää, voit vain antaa periksi
Sinun on maksettava ”sallittujen luettelo” -vaihtoehdosta, jotta puusi ei kuolisi välttämättömien sovellusten
käytön takia
Sinun on maksettava seuraavista ominaisuuksista: Tunnisteet, Ystävät, Saavutukset, Oikea metsä

•

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Forest Lataa Google Play tai Apple Store - ei ilmoittautumista vaadita https://www.forestapp.cc/

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Alle 13-vuotiaat voivat käyttää Forestia (Android-versio) vain, kun heidän vanhempansa ovat antaneet todennettavan
suostumuksen.
Mindfulness-tekniikan valmentaja Samuel G. Hedlund selittää Forest App -sovelluksen - "Viime kädessä minulle on
aina vähemmän tietoa käyttämistäsi tarkoista työkaluista ja enemmän siitä, millaisia muutoksia ne tekevät
mahdolliseksi elämässämme."
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2. THE WONDERMENT

https://thewonderment.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Wonderment on voittoa tavoittelematon sosiaalisen verkostoitumisen sivusto, jossa nuoret voivat ilmaista
ideansa maailmanlaajuisessa yhteisössä. Voit tutkia yksinkertaisia kysymyksiä tai aloittaa ja jakaa suuria
projekteja. Tarvittavat elementit, yhteisötietoisuudesta mikrotukirahoitukseen hankkeesi saamiseksi alulle,
on rakennettu alustaan ja itse prosessiin. Kaikki nämä elementit yhdistyvät tehdäkseen nuorisoideoista totta.
Työkalun tavoitteena on luoda online-luova tila nuorille esitellä heille sosiaalista etua. Käyttäjiä rohkaistaan
osallistumaan laajaan joukkoon luovia haasteita, jotka vaativat heitä ajattelemaan sekä lineaarisesti että
käsin, auttaen rakentamaan globaalia tietoisuutta, empatiaa ja sitoutumista käyttäjien kautta, joka jakaa
heidän ympäröivään maailmaansa yhteisen tutkimuksen.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
https://www.youtube.com/watch?v=yAdiY3bGfZ8

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•

•
•
•

Paikka nuorille ilmaista ideoitaan tiedonvälityksestä ja palvelutyöstä niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Vapaa käyttää
166 maata, jotka osallistuvat ihmehankkeisiin.
14 527 Wonderment-projektien vaikutusta lapsia.

Heikkoudet:
•

Sisällön laatu voi vaihdella.

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
https://thewonderment.com/join/

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Tuhannet nuoret yli 35 maasta ovat muodostaneet yhteyden sivustolle muodostettujen projektien kautta.
Liittyvät jäsenet sitoutuvat laillisesti hyväksymään palvelusehdot.
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3. SHARETREE

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
ShareTree-sovellus antaa yksilöille, kouluille, yhteisöryhmille ja yrityksille mahdollisuuden kehittää ja esitellä
arvokkaita merkkejä ja kulttuuria. Se antaa käyttäjälle mahdollisuuden elää tarkoituksen ja merkityksen elämää. Tämän
foorumin sosiaalisella tarkoituksella on kehitetty antamaan kouluille, yhteisöryhmille, yrityksille ja yksilöille
mahdollisuus jakaa tunnustuksensa muiden luonneominaisuuksista viljelemällä siten suurta luonnetta; samoin kuin
jakaa aikansa, taitojaan ja resurssejaan tekemällä merkittävää panosta yhteisöön vapaaehtoistyön kautta. Yritykset,
yhteisöjärjestöt, koulut ja yksityishenkilöt, jotka haluavat korkeamman päämäärän, lisääntynyttä sitoutumista ja
kokemusta kukoistavasta ryhmäkulttuurista, eivät ehkä näytä enää.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Jaa-puuta https://www.youtube.com/watch?v=nWKUyyFJciY

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•

Edistetään terveen luonteen kehitystä kouluissa, yhteisöissä ja laitoksissa
Tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus ja sitoutuminen
Vapaa käyttää ja mobiiliyhteensopiva
Voi rekisteröityä LinkedIn, sähköpostin tai Facebookin kautta

Heikkoudet:
•
•

Uusi sovellus, jolla on vähän arvosteluja
Laaja yleisö

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
www.sharetree.org/sharetree-app/ ladattavaksi

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
“Voit mitata voittoja ja tappioita, mutta mittaamatta organisaatiokulttuuriasi, sinulla ei todellakaan ole
selkeää kuvaa menestyksestäsi”
Steven Farrugia, ShareTree:n perustaja ja toimitusjohtaja
“Sharetree on valtava harppaus tekniikan soveltamisessa terveen luonteen kehityksen edistämiseksi kouluissa,
yhteisöissä ja instituutioissa”.
Geoff Smith (kirjailija, The Primary Character Curriculum)
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4. WE DISCOVER

https://www.we.org/en-GB/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
WE-liike on kansainvälinen organisaatioperhe, joka antaa sinulle mahdollisuuden mahdollistaa positiivinen
sosiaalinen muutos.
WE Discover on uuden perustan perusta, jonka tarkoituksena on rohkaista nuoria asunnottomuuteen liittyvissä
kysymyksissä interaktiivisten online-moduulien avulla ja ansaita pisteitä jokaisesta motivoituneena matkan varrella.
WE Discover on luonut uuden, digitaalisen ohjelmointiympäristön, jonka avulla sosiaalisen toiminnan tutkiminen
voidaan sisällyttää nuorten opiskelu- ja oppimisaikaan hauskasti, käynnistämällä ympäristön ja ruokaköyhyyden
oppimismoduulit vuonna 2020. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa oppijoihin lisäämällä aktiivista kansalaisuutta,
lisätään akateemista tasoa ja parannetaan yliopistojen ja työpaikkojen valmiutta.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Työkalusta ei ole videota toiminnassa, mutta tietoa WE M -ohjeesta on
https://www.youtube.com/user/freethechildrenintl/featured

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•

•
•
•

Interaktiivinen sisältö
Vapaasti käytettävä kaikille
Voi olla yhteydessä erilaisiin organisaatioihin ja kouluihin
Nuoret oppivat monenlaisia sosiaalisia kysymyksiä ja kehittävät taitojaan toimia asioissa, joista he ovat
intohimoisimpia.

Heikkoudet:
•

•
•

Me löydämme, ei ole täysin kehitetty
Verkkokurssi on suunniteltu 9–13 -vuotiaiden ikäryhmän mielessä. Voidaan kuitenkin käyttää minkä tahansa
ikäisille opiskelijoille, jota pidät sopivana.
Sovellus ei ole vielä käytettävissä

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
https://www.wediscover.org/sign-up

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS L
Lisätietoja WE-koulujen oppimiskehyksestämme on osoitteessa www.we.org/en-GB/our-work/weschools/learning-framework. Sinun on oltava 13-vuotias tai vanhempi luodaksesi tilin We Discover palvelussa, joten jos olet alle 13-vuotias , sinun on pyydettävä aikuista perustamaan oma tili sinulle.
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“

Kun keskityt sosiaalisiin muutoksiin, ei
taloudellisiin muutoksiin, miksi et halua
jakaa sitä avoimesti? Innovaatio onnistuu
vain, kun sitä jaetaan.

“

Kirjoittaja: Cameron Sinclair

04
20

Luomisvälineet

1. PADLET

https://padlet.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Padlet on online-virtuaalifoorumi, jossa nuoret ja nuoriso-opettajat voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita
ja linkkejä ”ilmoitustaululle”. Työkalua voidaan käyttää monien aiheiden tietojen näyttämiseen, ja voit lisätä
kuvia, videoita, linkkejä jne. Oppijat voivat sitten luoda seinät keskusteluille tai näkökulmille, lähettää
tehtäviä, muistutuksia tai opiskelutaitoja seinälle. Padlet rohkaisee oppijoita jakamaan aivoriihi-Padletin,
jotta opettajille voidaan näyttää ideat, joita he harkitsivat ennen projektin aloittamista.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Padletia - https://www.youtube.com/watch?v=KHWRi54nCn8

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•

Ei kiinteää tuntia, voi kirjautua sisään ja ulos milloin tahansa.
Nuoret voivat opiskella omassa tahdissaan ja tavoittaa nopeasti.
Voidaan käyttää kaikilla alustoilla - yhteensopiva mobiililaitteilla
Oppijat voivat käyttää sitä kotona ja se on ilmainen.

Heikkoudet:
• Padlet ei osoita kummankin henkilön työtä, joten voi olla vaikea määrittää kenen idea on mikä.
• Verkkofoorumi, jossa nuoret voivat kommentoida luokkatoverinsa työtä, voi mahdollisesti asettaa
haitallisia kommentteja, jos ne jätetään huomioimatta.
• On tärkeää valita oikea asettelu tai viestit voivat tulla sotkuisiksi

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
https://thewonderment.com/join/

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Ehdoissa täsmennetään myös, että Padletia ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 13-vuotiaille ilman heidän
vanhempiensa, huoltajiensa ja / tai valtuutettujen koulun virkamiesten ohjausta, valvontaa ja suostumusta.
“Padlet mahdollistaa synkronisen tai asynkronisen yhteistyön. Oppijat voivat jakaa ideoita, materiaaleja,
ääntä ja videota. He voivat sitten kommentoida näitä.”
Lindsay Warwick (opettaja)
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2. WORDPRESS

https://wordpress.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
WordPress on sisällönhallintajärjestelmä (CMS), alusta, jonka avulla voit rakentaa ja ylläpitää verkkosivustoa ilman
minkäänlaista tietoa koodauksesta. Alun perin tunnetuimmin blogi-työkaluna, kun se perustettiin, WordPress
vaihtelee yksinkertaisista verkkosivustoista portaaleihin ja yrityssivustoihin ja jopa mobiilisovelluksiin; joista moniin
sisältyy hyödyllistä koulutussisältöä. WordPressin monipuolisuuden vuoksi sillä on loputtomia mahdollisuuksia
opetusvälineenä. WordPress yhdistää yksinkertaisuuden käyttäjille ja julkaisijoille laajoilla ohjelmointivaihtoehdoilla;
tekemällä siitä joustavan samalla kun sitä on helppo käyttää. Ajan myötä siitä on kuitenkin tullut joustava ja tehokas
työkalu melkein minkä tahansa tyyppisten sivustojen luomiseen.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Word Pressia - https://www.youtube.com/watch?v=EXKwAk0j3k8

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•

Vapaa käyttää ja mobiiliyhteensopiva
Nuoret voivat luoda teemoja ja laajennuksia muiden ladattavaksi.
Helppokäyttöinen järjestelmänvalvojapaneeli.
Helppo rekisteröityä, ja se antaa nuorille mahdollisuuden luoda läsnäolo verkossa nopeasti ja helposti.
Sisäänrakennettu blogiosasto, jonka avulla nuoret voivat pitää toisiaan ajan tasalla uusista tapahtumista

Heikkoudet:
•
•
•

Verkkosivustosi saattaa lopulta näyttää tuhannelta samanlaiselta, ellet tee räätälöityjä muutoksia
teemaasetteluun, väreihin ja ominaisuuksiin.
Joskus päivitykset sisältävät virheitä, jotka voivat vaikuttaa koko verkkosivustoon tai jopa poistaa sen.
Tietoturvaongelmia on ollut, joten on tärkeää asentaa päivitykset, kun ne tulevat saataville.

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
https://wordpress.com/start/user

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
WordPress on erittäin joustava, mikä on tärkein syy siihen, miksi verkkosivustojen rakentaminen on suosittu
valinta. Palveluihin pääsee ja niitä voi käyttää vain yli 13-vuotiaita (tai 16-vuotiaita Euroopan unionissa).
Opettaja Lauren.Z, mukaan WordPress on
“Intuitiivinen, opiskelijaystävälliseen alustan hienostuneen näköinen blogeja ja sivustoja”
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3. TRELLO

https://trello.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Trello on yhteistyökalu, joka järjestää projektisi tauluiksi. Yhdellä silmäyksellä Trello kertoo sinulle mitä tehdään, kuka
työskentelee missä ja missä jotain on prosessissa. Käytetyn korttijärjestelmän avulla ihmiset voivat olla
vuorovaikutuksessa ja tehdä yhteistyötä projektien kanssa - käyttäjät voivat lisätä kommentteja, linkkejä, tiedostoja ja
valokuvia projektikortteihin. Trello integroituu monenlaisiin sovelluksiin ja sillä on omat mobiilisovelluksensa iOS: lle
ja Androidille. Slackille on jopa Trello-sovellus.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Kuinka käyttää Trelloa - https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•

Se on ilmainen! Voit käyttää heti ilmoittautumisen jälkeen Trellossa.
T rello -toimintoa voidaan käyttää minkä tahansa kokoisessa näytössä.
Nopeat reaaliaikaiset päivitykset
Taulu projektille ja näet kaikki tuotteet yhdellä sivulla.
Uuden jäsenen lisääminen on helppoa

Weaknesses:
•
•
•

No Gantt (project bar chart)
Organisational tools may be overwhelming for those who are not good with time management
Can’t write documents or wiki about boards, only simple description

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Trello-ilmoittautuminen: https://trello.com/signup

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Käyttämällä Trello olet kiinni ollessa vähintään 13-vuotiaita, eikä kukaan alle 13 käyttää palvelua - esitettyä
lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa "lapset alle 13 ja Trello".
“Luokkamme on yhteistyöhön perustuva oppimisympäristö, samoin kuin Trello.”
Rik Rowe (kasvattaja)
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4. ANIMOTO

https://animoto.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Animoto on ilmainen, helppokäyttöinen videon valmistaja, joka lisää tekniikkaa luokkahuoneeseen ja sen ulkopuolelle
videon valmistajan avulla opettajille, järjestelmänvalvojille ja oppijoille. Aloittelijaystävällisen käyttöliittymän ansiosta
Animoto on helppo auttaa ihmisiä kommunikoimaan paremmin videon kanssa. Siellä on videoasiantuntijoiden ryhmä,
joka auttaa sinua kasvamaan videoiden vinkkien, neuvojen, tietojen, inspiraation ja palautteen avulla. Animoto-videot
luodaan sekoittamalla ja sovittamalla lohkoja. Voit helposti lisätä, poistaa tai vetää ja pudottaa siirtääksesi lohkoja
missä tahansa videoprojektissa riippumatta siitä, käytätkö jotakin videomallia tai aloitat tyhjästä.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4LX6Ly32A

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•

Vapaasti käytettävissä, muut maksupaketit saatavilla
Kymmeniä malleja ja helppo käyttää
Voi lisätä tekstiä valokuviin ja videoihin
Videot voidaan helposti upottaa muihin verkkosivustoihin.

Heikkoudet:
•
•
•
•

Vapaalla versiolla voit vain luoda diaesityksen enintään 30 sekuntia
Rajoitettu otsikkotila.
Videon yhtä osaa ei voi muokata vaikuttamatta koko videoon
Joitakin asioita, joita et voi käyttää, ellet maksaa premium-tilistä.

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Rekisteröidy Animotoon https://animoto.com/builder/templates

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Tunnuksen luomiseksi on oltava vähintään 13-vuotiaita.
Teknisen asianajajan artikkelissa Animotosta sanotaan:

“Jos etsit hauskaa, kiinnostavaa tapaa opiskelijoille kertoa oppimansa, tämä sovellus on täydellinen sinulle.
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“

“

Sosiaalinen innovaatio saa taian
tapahtumaan

05
25

Kirjoittaja: Richie Norton

Virtuaaliset
mentorointityökalut

1. MENTIMETER

https://www.mentimeter.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Mentimeter on vuorovaikutteinen esitys-, työpaja- ja tapaamistyökalu, joka on suunniteltu auttamaan tiedon
jakamisessa oppijoiden tai kollegoiden kanssa innovatiivisesti ja ikimuistoisesti. Se on pilvipohjainen ratkaisu, joka on
suunniteltu auttamaan käyttäjiä sitoutumaan kohdeyleisöihin ja olemaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa
reaaliajassa kyselyiden avulla. Työkalujen kyselyosion avulla käyttäjä voi asettaa kysymyksiä kohdeyleisöllesi
vastaamiseksi minkä tahansa laitteen kautta.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
Mentimeterin käyttö https://vimeo.com/330961273

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•

Mentimetri antaa järjestelmänvalvojalle luoda interaktiivisia dioja.
Oppilaita motivoidaan paitsi siksi, että heidän kommenttinsa, kysymyksensä ja vastauksensa esitetään
tuntemattomasti luokan aikana, vaan koska he käyttävät matkapuhelimiaan ja näkevät dioja.
Vuorovaikutteisten diojen lisäksi se sisältää sanapilviä, pikatestit, äänestyksen ja ilmaisun, jos he nauttivat
esityksestä.

Heikkoudet:
•
•

Ilmainen versio sallii vain rajoitetun määrän vuorovaikutteisia dioja.
Vaikka lisenssiä ei pidetä kalliina, se rajoittaa myös joitain interaktiivisia työkaluja ja voi
aiheuttaa oppijoille väsymystä.

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
“Mentimeter” Rekisteröidy - https://www.mentimeter.com/signup?referral=homepage

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Alle 16-vuotiaat voivat käyttää sitä, jos heidän vanhempansa ovat antaneet luvan, mutta todennettavaa suostumusta
ei mainita. Miles Smith, joka näki Mentimeter-potentiaalin käydessään konferenssia, oli vaikuttunut yleisön
innostuneisuudesta ja palautteesta työkalun käytöstä:
“Luulen, että he halusivat nähdä viestinsä nousevan nimettömästi ja sitten niiden käyttämistä ja
käyttämistä varten. ohjaaja” - Miles Smith (luennoitsija)
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2. MEMRISE

https://www.memrise.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
Memrise on kieltenoppimissovellus, joka on vastakohta oppikirjoille: se on nautinnollinen ja tehokas. Vuonna 2010
perustettu Memrise on kasvanut nopeasti ja nyt yli 40 miljoonaa ihmistä 189 maassa opiskelee kieliä kanssamme
parantaaksemme itseään, ollakseen yhteydessä muihin ja ympäröivään maailmaan. Se on keskittynyt yhdistämiseen
muistamista tekniikoita ja viihdyttäviä materiaaleja, jotta kielen hallitseminen on helppoa ja hauskaa. On olemassa yli
300 tuhatta erilaista kielikurssia, jotka ovat saatavilla 25 kielellä.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
https://www.youtube.com/watch?v=OCNnvO0miTI

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•

Käyttäjille tarjotaan lukuisia materiaaleja, kuten video-, ääni-, interaktiivisia materiaaleja, mnemoniikkaa,
etymologiaa jne.
Jokaiselle oppijalle ehdotetaan jakavan näkemyksensä aiheesta, kuinka palvelusta tulisi entistä tehokkaampaa ja
mielenkiintoista.
Vapaa käyttää ja mobiiliyhteensopiva
Peliin perustuva ja riemukas oppiminen
Sopii ryhmäopiskeluun, joten nuorten työntekijät arvostavat sitä.

•
•
•
•

Heikkoudet:
•
•

Käyttäjän on tutkittava satoja kursseja löytääkseen sopiva, koska joillakin kursseilla on vähän arvoa.
Verkkosivusto on laadukkaampaa kuin mobiiliversio

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
https://www.memrise.com/bienvenue valitse kieli, jota puhut ja haluat oppia, vaikeustaso, luo tili ja aloita oppiminen.

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Oppijoiden on oltava vähintään 13-vuotiaita rekisteröityäkseen tiliä varten.
“Uskomattoman helppo käyttää hauskoilla harjoituksilla oppii ja harjoittaa kieliä ja paljon muuta. Opettajat voivat
valita valmiita kursseja oppilaille luokassa tai kotitehtäviksi.”
Marie Therese Swabey (kouluttaja ja kouluttaja)
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3. EDPUZZLE

https://edpuzzle.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
EDpuzzle on helppokäyttöinen alusta, jonka avulla voit kiinnittää kaikki oppijat yksi video kerrallaan. Se on täydellinen
työkalu, jonka avulla nuoret voivat katsella videoita ja osallistua niihin, kun opettaja kerää tietoja koko oppitunnin ajan.
Opettajilla on mahdollisuus valita, rajata ja muokata videoita lisäämällä äänihuomautuksia ja tietokilpailukysymyksiä.
Oppilaat ei voi ohittaa videota, ja analytiikka kerätään ja ovat kouluttajan saatavilla.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•

Nuorisotyöntekijät voivat lisätä omat äänenvaihto- ja äänimuistiinpanot jo olemassa oleviin koulutusvideoihin,
jotka ovat jo verkossa
Vapaa käyttää ja mobiiliyhteensopiva
Tarjoaa rajoittamattoman tilan videoille, luokille ja oppijoille
EDpuzzle vakuuttaa ohjaajalle, että oppiminen on tapahtunut

Heikkoudet:
•
•
•
•

Työkalun oppiminen vie aikaa
Oppimisen laatu riippuu alkuperäisen videon sisällön laadusta
Videoiden muokkaaminen EDpuzzle-ohjelmassa on rajoitettua
EDpuzzle ei salli äänen siirtymistä vain osaan videosta. Jos ohjaajat haluavat tehdä äänentoiston, heidän on
tehtävä se koko videolle

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Voivat ilmoittautua niin oppijana ja kouluttaja https://edpuzzle.com/signup

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
Kaiken ikäiset oppijat voivat käyttää Edpuzzle-ohjelmaa. Joissain tapauksissa saatat kuitenkin joutua hankkimaan ensin
vanhempien suostumuksen, osavaltioista tai alueellisista laeista riippuen. Löydä kaikki tarvitsemasi tiedot Edpuzzlesivustolta.
EdSurge-artikkelin mukaan käyttäjä totesi, että
“EDpuzzle antoi minulle mahdollisuuden opettaa tärkeitä käsitteitä
suurelle opiskelijaryhmälle lyhyessä ajassa luokkarakenteen ulkopuolella.”
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4. TED ED

https://ed.ted.com/

VAIHE 1 TYÖKALUSTA
TED on globaali yhteisö, joka on intohimoinen ideoiden voimasta muuttaa asenteita ja elämää. TED-Ed-alustan avulla
käyttäjät voivat ottaa mitä tahansa TED Talk-, TEDEd-oppitunteja tai koulutusvideoita ja luoda helposti räätälöityjä
kysymyksiä ja keskusteluja videon ympärille. Käyttäjät voivat sitten levittää näitä oppitunteja julkisesti tai yksityisesti
ja seurata niiden vaikutusta maailmaan, luokkaan tai yksilöihin. Käyttäjien ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi TEDEd-oppitunteja, mutta on vaadittu vastauksien tallentamista, osallistuttava keskusteluihin tai luotava uusia oppitunteja
YouTube-videoiden ympärille. TED: n nuoriso- ja koulutusaloite tähtää ja juhlii nuorten ideoiden ja tiedon jakamista
ympäri maailmaa. Kaikki, mitä TED-Ed tekee, tukee oppimista.

VAIHE 2: TYÖKALUT TOIMINNASSA
https://www.youtube.com/watch?v=TPPbAcY9s-M

VAIHE 3: VAHVUUDET JA heikkoudet
Vahvuudet:
•
•
•
•
•

Saatavana yli 100 kielellä
Vapaa käyttää ja mobiiliyhteensopiva
Nuorille tarjolla oleva päivittäinen sähköposti tuntisuunnitelmista
Videopohjaiset oppitunnit, jotka järjestävät tietyt aiheet, sadat TED-Ed-animaatiot ja TED-puhelut
Pystyy luomaan räätälöityjä oppitunteja oppilaille. Ryhmäyhteistyön edistämiseksi on keskusteluosasto

Heikkoudet:
•

Ted Ed riippuu YouTube-videoiden sisällöstä
Voi olla rajoitettuja videoita tietyistä aiheista;

•

VAIHE 4: ALOITTAMINEN TYÖKALULLA
Rekisteröidy suoraan Ted Ed Homepag e -palvelussa https://ed.ted.com/

VAIHE 5 - TYÖKALUN KATSAUS
TED-tilin luomiseksi sinun on oltava vähintään 13-vuotias.
Kasvatustekniikkablogger Saomya Saxenan mukaan
“TED-Ed-verkkosivusto muuttuu dynaamiseksi tuomalla käyttöön uusia ja edistyneitä ominaisuuksia, jotka tekevät
siitä jopa tehokkaan työkalun opettajien käyttöön luokkahuoneessa.”
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