Missä voin työskennellä yhteisöllisesti ilman
kirjautumista?
Miksi en halua kirjautua?
Monet sosiaalisen median palvelut vaativat rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun, jotta siellä voi työskennellä. Kaikki opettajat tai
opiskelijat eivät kuitenkaan halua luoda profiileja sosiaalisen median palveluihin tai rekisteröityä vaikkapa yhden tehtävän takia johonkin
palveluun. Palvelu on myös otettavissa käyttöön nopeammin, kun siihen ei tarvitse rekisteröityä tai kirjatutua.
Sosiaalisen median palveluissa on vaihtoehtoja myös työskentelyyn ilman kirjautumista.

Esimerkkejä
Blogipalvelut
Palveluun pitää rekisteröityä ja kirjautua, jotta voi aloittaa blogin.
Kommentointimahdollisuus kannattaa kuitenkin määritellä niin, että kommentoija voi jättää kommenttinsa ilman kirjautumista. Jokin
suojaus (esim. kuvavarmennus) on kuitenkin tarpeen, jotta roskapostirobotit eivät löydä palvelua ja ala pommittaa spämmillä.

Chathuoneita
Katso vinkkejä: https://www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
UEFilla on käytössä Presemo - katso ohjeet: Presemo

Dokumentit ja yhteiset muistiinpanot
Muistiopohja
= etherpad (esim. muistio.tieke.fi)
Helppokäyttöinen muistiopohja chatteineen suunnitteluun, muistion kirjoittamiseen ynnä muuhun.
Lisätietoa esimerkiksi: Kinda: Yhdessä saamme aikaan enemmän - näin hyödynnän TIEKEn maksutonta muistiota. https://kinda.fi/po
sts/yhdessa-saamme-aikaan-enemman/

Google Drive, Office Online, Office 365
Dokumentin omistajan pitää kirjautua palveluun, mutta hän voi jakaa monipuolisesti luku- ja muokkausoikeuksia -- esim. "linkin
saaneet voivat muokata".
Kaikki työstävät samaa, viimeisintä versiota
Muokkaushistoria näkyvissä
Dokumenttien jako
Tiedostojen ei tarvitse lähettää sähköpostista toiseen - ei kuormita sähköpostin levytilaa
Esim.
WeTransfer: https://www.wetransfer.com/

Korkkitaulu, tarralapputyöskentely, seinätyöskentely
(padlet.com tai pinup.com - vaatii kirjautumisen seinän ylläpitäjältä, mutta seinän voi avata kaikkien nähtäväksi ja/tai muokattavaksi)
Kätevä paikka esimerkiksi yhteisölliseen tarralapputyöskentelyyn, ideointiin ja näkökulmien keruuseen.
Nimensä mukaisesti korkkitaululle voi kirjoittaa tarralappuja, järjestellä ja luokitella lappuja teemoittain tai aihealueittain, sekä jakaa
linkkejä, tiedostoja ja kuvia.
Tietoa omasta korkkitaulusta voi levittää kopioimalla osoitteen ja jakamalla sitä esimerkiksi sähköpostitse tai netin
keskustelufoorumeilla.
Voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä yksityisiä projekteja.
Kokeile tehdä uusi oma lappu tai muokata muiden lappuja:
http://padlet.com/trytkone/ixnbq2765l8u
https://pinup.com/E1ZrRlinNf (voi tehdä erivärisiä lappuja, eli voi hyödyntää monipuolisemmin erilaisia menetelmiä,
esimerkiksi de Bonon ajatteluhattuja)

Käsitekartta

Esimerkki 1: https://www.mindmeister.com/396698921 - ylläpitäjän pitää kirjautua, mutta käsitekartan voi avata kenen tahansa
muokattavaksi.
Lisätietoja: Miten käsite- ja miellekarttoja voi tehdä verkossa?
Esimerkki 2: https://docs.google.com/drawings/d/10tlM-baol-PFsxrPWcCAUxQyMHJ7btrqbqZIPSCy2E4/edit?usp=sharing - ks.
Google Drive

Valkotaulut
Verkossa on lukuisia valkotaulupalveluja, joita voi käyttää yhteisölliseen työskentelyyn, esimerkiksi
https://awwapp.com/ – kokeile: https://awwapp.com/b/uwlcbq9pt/
https://www.webwhiteboard.com/

Wikipalvelut
Purot.net
Wikipedia ym.

Äänichat
ooVoo - maksuton äänichat, asennetaan koneelle tai mobiililaitteelle: http://oovoo.com
Skype, asennetaan tietokoneelle tai mobiililaitteelle: http://www.skype.com/fi/download-skype/skype-for-windows-phone/
Google+ / Hangout
Facebook / Äänichat
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Tule mukaan täydentämään helmiämme!
Puuttuuko tästä helmestä jotakin tärkeää ja merkityksellistä? Kommentoi helmeä Add comment -linkin kautta, ja auta meitä täydentämään
helminauhaamme!
Lisätietoja: Taina Rytkönen-Suontausta (@uef.fi)

