
 Verkkotyökalut 
partiokoulutusta 
rikastuttamassa

Anna von Zansen
CC-BY-NC-SA

@annavonzansen 
#partiokoulutus 

about.me/annavonzansen



Kurssialusta

● Powerpointit ym dokumentit talteen
● Usein myös keskustelumahdollisuus
● Moodle-oppimisalusta
● Vaihtoehtoja: Itslearning, Pedanet, Google 

sites, ViLLE, Edmodo... 
● Anarkistisempi: wikispaces, blogi, padlet



Dokumenttien säilytys ja jakaminen

● Google Drive: tekstinkäsittely, 
taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, 
kyselylomakkeet (lisäksi sites, analytics, 
hangouts, kalenteri, g+)

● Dropbox: jaettu kansio tai linkki
● Evernote, Sky Drive, Younited..



Oppimispäiväkirja

● Itselle sopiva kanava, esim blogi tai twitter
● Julkaiseminen helppoa: joko s-postilla, 

appsin kautta, selaimessa
● Yksin tai yhdessä, privana tai julkisesti
● Yhdistää kuvat, videot, tekstin, äänet, linkit
● Avainsanat, kategoriat 
● Blogger, Wordpress, Tumblr, Vuodatus



Yhdessä kirjoittaminen

● Jaettu dokumentti
● Päivittyy reaaliajassa
● Voi yhdistää chat, kommentit, linkit
● kirjoitusalusta.fi, Google asiakirja, wikit
● Ideointiin sähköiset brainstormausalustat, 

esim padlet & join.me
● Lempparisuunnittelutyökaluni: Trello



QR-koodit 

● QR:n taakse voi piilottaa 
● videon, audion, tekstiä, kuvan..
● Luo, tulosta/tallenna
● Skannataan mobiililaitteella, teksti toimii 

ilman nettiäkin
● Kysymykset, aarrejahti, luontopolku..
● QR-koodit.fi tai lataa kännysovellus



Aktivointisovellukset

● Puheen piristys, koko ryhmän 
osallistaminen, aktivointi

● Kyselyt ja äänestykset (tulos heti)
● Kysymysten kerääminen ennen lähipäivää
● Osa vaatii kirjautumisen, osa laiteriippuvaisia
● todaysmeet.com, Socrative, Kahoot..



Luvallista materiaalia

● Netistä löytyy paljon luvallista materiaalia
● Creative Commons (haku)
● Kuvat: esim. Pixabay, Flickr..
● Musiikki: Jamendo, CCMixter
● Muista merkitä lähde ja lisenssi



Pelillisyys

● Lautapeli livenä tai verkkopeliä skypessä, 
menetelmä on hauska!

● Esimerkiksi Quizlet, hänga gubbe, 
muistipelit, Alias

● Voisitteko tehdä kurssilla pelin?
● Badget kannustavat vrt. Mozilla open 

badges (osaamisen näkyväksi)



Verkkoneuvottelu

● Ilmaisia ja maksullisia, kirjautuminen tai 
ilman

● Ääni ja kuva, osassa myös mahdollisuus 
jakaa työpöytää tai näyttää esitystä, chat

● Skype, Anymeeting, Adobe Connect, Lync, 
Google Hangouts

● Selkeä agenda, verkkoyhteys & headset



Video, äänet & animaatio

● Tekemällä oppii! Hauskuus! Vuorovaikutus!
● Bambuser, Livestream, PuppetPals, 

GoAnimate, Voki, SonicPics, Explain 
Everything, Soundcloud, Audio 

● Jakaminen Youtubeen tai Vimeoon, Driven 
tai Dropboxin kautta



Sosiaalinen media

● Julkisuus / yksityisyys rajattavissa
● Tunniste eli hashtag #partiokoulutus
● Facebook: ryhmä, sivu, keskustelut, 

jakaminen
● Instagram: kuvat ja tarinat
● Twitter: linkit, kuvat, ytimekkyys
● Whatsapp: ryhmäkeskustelut



Tuumasta toimeen!

● Aloita pienesti, esimerkiksi QR tai 
todaysmeet

● Opettele jokin uusi asia / viikko
● Muista luvat (käyttö, kuvaus, julkaisu)
● Nimeä loogisesti, tallenna pilveen
● Samat menetelmät toimivat livenä ja digisti
● Ei joko-tai vaan sekä-että :)


