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Osallistavat verkkosivustot
FLINGA.FI
on verkkopohjainen valkotaulu, joka soveltuu
erityisen hyvin esimerkiksi yhteisölliseen
tiedonrakentamiseen ja opiskelijoiden
aktivointiin opetustapahtuman aikana. Sivusto on
ilmainen ja
suomeksi.
SLI.DO
-aktivointisovellus. Ilmainen rekisteröityminen.
Sovelluksen avulla ohjaaja pystyy kartoittamaan
osallistujien mielipiteitä eri
menetelmin.
ANSWERGARDEN
on työkalu, jolla saat osallistujilta reaaliajassa
vatsauksen antamaasi kysymykseen.
Sovelluksella mahdollista myös tehdä esim.
yhteinen aivoriihi ja kerätä vastauksia erilaisiin
kysymyksiin
PADLETIN
avulla teet kauniita opetustauluja, asiakirjoja ja
nettisivuja, joita on helppo lukea ja hauska tehdä
yhdessä.
KAHOOT
on sivusto, jolle pystyy luomaan erilaisia visailuja
ja kilpailuja. Opettaja tekee tunnuksillaan pelin,
joihin opiskelijat voivat osallistua syöttämällä
Kahoot.it sivun kautta peliin annetun koodin.

JAMBOARD
Kuin Flinga, mutta hieman edistyneempi
valkotaulu. Sivulle voi piirtää,
kirjoittaa post-it lappuihin ja lisätä kuvia
MURAL
Myöskin Flingan ja Jamboardin tapainen
valkotaulu, suunniteltu myöskin visuaaliseen
työskentelyyn. Hyvä esimerkiksi erilaisissa
verkkotyöpajoissa.
MICROSOFT WHITEBOARD
Teamsin piirto ja kirjoitustyökalu, jonka saa auki
kun klikkaa näytönjakonappia ja oikeassa
alareunassa näkyy sinisellä Microsoft Whiteboard.
Mahdollistaa yhteisen piirtämisen sekä
kirjoittamisen.
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Tutustu minuun
Väline: Jamboard tai vastaava
Opettaja luo Jamboard alustan tutustumista varten. Jokainen opiskelija luo itselleen (tai
opettaja luo ja nimeää valmiiksi) oman välilehden. Tarkoituksena tehdä itseään kuvaava
sivu. Lupa käyttää luovuutta. Sivulle voi piirtää ja sinne voi myös lisätä
kuvan itsestään. Kun jokainen on täyttänyt oman sivun, voi jokainen lyhyesti
esitellä sen.

Pallonheitto
Väline: Jokainen osallistuja laittaa web kameran päälle.
Opettaja aloittaa
esimerkillä ja kertoo itsestään esimerkiksi 3 asiaa itsestään. Tämän jälkeen
hän sanoo jonkun osallistujan nimen ja heittää tälle kuvitteellisen pallon. Se
kenen nimi on sanottu, nappaa kuvitteellisen pallon kiinni ja kertoo myös 3
asiaa itsestään. Jatketaan, kunnes kaikki on käyty lävitse.
Variaatio: Opettaja on
lisäksi koostanut esimerkiksi 9 erilaisen kuvan kuvasarjan powerpointin yhdelle
sivulle. Osallistujien tulee valita yksi kuva, joka heidän mielestä kuvastaa
tämän hetkisiä tuntemuksia. Kuva mainitaan omalla puheenvuorolla.

Kukka
Väline: Jamboard tai vastaava
Opiskelijat
jaetaan n. 5 hlö ryhmiin. Opettaja on etukäteen luonut Jamboard alustan, jossa
on yhtämonta sivua kuin muodostettuja ryhmiä. Jokainen sivu on samanlainen ja
siinä on esimerkiksi kuva kukasta (tällöin terälehtiä yhtä monta kuin
opiskelijoita ryhmässä). Opiskelijoiden on keskusteltava keskenään ja jokaisen
on keksittävä itsestään yksi fakta/ominaisuus/kokemus mikä muilla ei ole. Tämä
kirjataan ylös terälehteen. Kukan keskelle ryhmä pohtii yhdessä yhden heitä
yhdistävän tekijän. Lopuksi tarpeen tullen esittely ja pohdinta. (Millaiseksi
koit harjoitteen? Oliko vaikea keksiä faktoja?)
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Kotikaupunkini
Väline: Jamboard tai vastaava

Opettaja on luonut alustan, johon hän on liittänyt kuvan suomen kartasta. Osallistujien tulee
merkata oma kotipaikkakuntansa kartalle. Lopuksi käydään lävitse mistä kukin on kotoisin.
Samalla mahdollisuus kartoittaa esimerkiksi
kimppakyytimahdollisuuksia luokkalaisten kesken.

Huolia ja odotuksia
Väline: Slido/answergarden

Hyvä alusta, mikäli haluaa kartoittaa esim. opiskelijoiden fiiliksiä nimettömänä tulevasta
lukuvuodesta. Opettaja voi esimerkiksi luoda alustan missä kysyy ”Mitä odotat tulevalta
syksyltä?” tai ”Mikä huolettaa tulevissa opinnoissa?”. Näin hiljaisemmatkin opiskelijat
pääsevät ääneen ja mahdolliset murheet tulee
käsiteltyä heti alussa, kun moni asia saattaa olla opintojen alkuvaiheessa
sekavaa.

Janaväittämiä
Väline: Jamboard tai vastaava

Opettaja esittää erilaisia väittämiä ja osallistujat vastaavat mielipiteensä valmiiksi tehdylle
janalle. Osallistuja laittaa sopivaan kohtaan post-it lapun ja kirjoittaa
siihen nimensä. Tällöin opettaja voi tarpeen tullen esittää myös täsmentäviä
kysymyksiä. Harjoitteen voi tehdä myös anonyymina, jolloin osallistujat voivat
käyttää esimerkiksi pelkkää kynää.
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Vesiputous
Väline: reaaliaikainen keskustelusovellus kuten Teamsin chat.
Opettaja esittää erilaisia kysymyksiä ja antaa heille hetken aikaa miettiä omia vastauksia.
Opettaja laskee kolmeen ja sitten kaikki osallistujat vastaavat chattiin yhtä
aikaa.

Opitun kertaaminen
Väline: Kahoot
Opettaja luo erilaisia kysymyksiä Kahoottiin. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi
edellisellä tunnilla käsiteltyihin asioihin. Hauska pelillistetty menetelmä
muistiinpalauttamiseen. Kysymykset voivat liittyä myös esimerkiksi opintojen
orientaatioon.

Elämänjana
Väline: Jamboard, Paint tai vastaava (myös kynä ja paperia + web kamera)
Opiskelijan tehtävänä on piirtää omalle tyhjälle sivulleen jana, johon hän piirtää ja
kirjoittamalla täydentää oman elämänsä lapsuudesta nykyhetkeen. Janalle voi merkitä
itselleen merkittäviä tapahtumia. Lopuksi jokainen esittelee oman janan ja kertoo sieltä sen
minkä haluaa. Jos tämän toteuttaa kynä+paperilla, opiskelijoiden tulee esitellä oma työ
web kameran kautta tai laittamalla kuva esimerkiksi chattiin omasta piirrustuksesta.

