Miten käsite- ja miellekarttoja voi tehdä verkossa?
Maksuttomia käsitekarttapalveluja verkossa
tietokoneelle asennettavia tai verkossa käytettäviä palveluja käsite- ja miellekarttojen tekoon.
Miikka Salavuo - Sosiaalisen median pedagoginen miellekartta: http://miikkasalavuo.fi/2011/03/02/sosiaalisen-median-pedagoginen-miellekarttaesityksena/

Mihin voi käyttää käsite- ja miellekarttoja?
Käsite- ja miellekarttojen käytössä vain mielikuvistus on rajana. Karttoja voi käyttää esimerkiksi aiheen ideointiin, suunnitteluun ja rajaukseen.
Digitaalisen ja paperisen kartan suurin ero on sen skaalautuvuus. Digitaalista karttaa voi korjata ja järjestellä vaivattomasti. Monissa palveluissa
käsite- tai miellekarttaan voi liittää muistiinpanoja ja kuvia, tai sen linkittää toiseen karttaan.

Osaamisen ja tiedon esittelyyn ja koontiin
Käsite- ja miellekartan avulla voi esittää ja koota osaamisensa ja tietonsa aiheesta. Karttaa voi
käyttää myös tenttimuotona.
Esimerkki 1: Tarmo Toikkanen on tehnyt käsitekartan tekijänoikeuksista, ja se on tehty CmapToolsohjelmalla. Toikkanen kertoo blogissaan, että kartan tulkitseminen vaatii jonkin verran
perehtyneisyyttä aihepiiriin, vaikkakin tämän käsitekartan tarkoituksena on myös selvittää asiaa
ulkopuoliselle henkilölle.
Esimerkki 2: Esityksen suunnittelussa mietittiin, mitä asioita esityksessä tulisi huomioida. Tätä
varten ideoitiin aiheeseen liittyviä asioita miellekartaksi. Aiheita tarkasteltiin ja yhdisteltiin jolloin
lopputuloksena syntyi esityksen runko. Vieressä kuva miellekartasta, joka oli runkona tutkijan
työpajan esitykseksi.
Esimerkki 3: Tutkimussuunnitelman teossa hyödynnettiin digitaalista miellekarttaa. Miellekarttaan
koottiin ensin tutkimussuunnitelman runko. Sen jälkeen siihen lisättiin asiasanat tutkimuksen aihepiiristä. Palvelussa oli mahdollista lisätä
muistiinpanoja, jotka liitettiin asiasanoihin. Kartta oli koko ajan esillä, ja se auttoi visuaalisesti miettimään kokonaisuutta. Kun tutkimussuunnitelma
oli valmis, kartta julkaistiin tekstidokumenttina ja viimeisteltiin tekstinkäsittelyohjelmassa.

Rakenteen suunnitteluun
Tämä sosiaalisen median hyvien käytäntöjen helminauha aloitettiin lisäämällä pääsivulle uusi (=helmi). Helmien tuottajia ohjeisetettiin, että
helmien järjestystä ei tarvitse vielä miettiä -- pääasia on, että niitä tuotetaan mahdollisimman paljon. Kun helmiä oli kertynyt jonkin verran, helmien
otsikot kopioitiin miellekarttaan. Tämän jälkeen helmiä ryhdyttiin luokittelemaan pää- ja alateemojen alle ja näin syntyivät pääkategoriat
vasempaan reunaan.

Sanaston ja/tai termistön opiskeluun ja koontiin
Esimerkkejä
Raphaela Brandner: German Food Vocabulary
http://www.mindmeister.com/356248380/german-food-vocabulary
Siri Andersson: Assesment Vocabulary
http://www.mindmeister.com/23660749/assessment-vocabulary
Mireia Herrero: Arts Vocabulary
http://www.mindmeister.com/235328974/vocabulary
Saif Albader: Terms on Employment and Work
http://www.mindmeister.com/389585447/vocabulary

Asennettavat, maksuttomat ohjelmat
Cmap Tools on maksuton palvelu ei-kaupalliseen käyttöön, ja sillä voi tehdä käsite- ja miellekarttoja. Opetushallitus on kääntänyt
ohjelman Help-tiedoston suomeksi ja ruotsiksi.
FreeMind on maksuton palvelu miellekarttojen tekoon. Ohjelmalla voi muuntaa kartan muun muassa www-sivuksi tai kuvaksi. Katso lisää
Tommin blogista FreeMind for dummies tai FreeMind-wikiohjeet.
iMandMap – maksullinen miellekarttaohjelma, jota voi kokeilla maksutta seitsemän päivän ajan.
XMind on maksuton palvelu miellekarttojen tekoon.

Verkkopalvelut
Bubbl.us - voit tehdä käsitekarttoja myös ilman kirjautumista.
Comapping - maksullinen palvelu, jota voit kokeilla maksutta. Ohjelmasta voi hankkia myös tietokoneelle asennettavan version.
Google Docs (nyk. Google Drive) - Piirustus (Drawing) -palvelun avulla voi piirtää mielle- ja käsitekarttoja; esimerkki, jota kenen tahansa
linkin saaneen pitäisi päästä muokkaamaan.
MAPMYself - verkkopalvelu, jolla voit tehdä kaksi henkilökohtaista miellekarttaa.
Mind42 - maksuton palvelu miellekarttojen tekoon. Demovideo: http://mind42.com/about; esimerkki: http://mind42.com/pub/mindmap?mid
=d3e4f74b-b761-456f-af83-d4ea15d88624.
MindMeister - palvelu, jolla voit tehdä voit tehdä kolme maksutonta miellekarttaa. Sopii myös yhtäaikaiseen työskentelyyn. Ks. esim.
Anne Rongas: Ajatukset kartaksi http://www.mindmeister.com/42596578/ajatukset-kartaksi.
MindOmo - palvelu, jolla voit tehdä voit tehdä kolme maksutonta miellekarttaa. Esimerkki http://www.mindomo.com/view.htm?m=0c6ccde
10f8c46b0a31796f708b3c196.
Popplet.com - helppokäyttöinen palvelu, johon voi tehdä helposti myös kuvapohjaisia karttoja tai esityksiä. Esim. Facts about Earth; Proje
ct Phases; Napoleon: History.
Spicynodes - palvelu, jolla voit tehdä miellekarttoja. Esimerkki: http://www.spicynodes.org/a/264f127bead56b34dbe4ff808a58f906.
Text2MindMap - palvelu jolla voit tehdä sarkaimilla erotetusta sanalistauksesta miellekartan ja ladata sen koneellesi. Ei kirjautumista.
Wisemapping - palvelu, jolla voi tehdä miellekarttoja. Se on myös open source -sovellus joten voit asentaa sen palvelimelle. Ks. esim. Wh
at is WiseMapping?

Lisätietoja
Anne Rongas. MindMeisterin ja Google Driven yhdistäminen. http://opeblogi.blogspot.fi/2012/11/mindmeisterin-ja-google-driven.html.
LeMill.net > hakusanaksi "käsitekartta".

Tule mukaan täydentämään helmiämme!
Puuttuuko tästä helmestä jotakin tärkeää ja merkityksellistä? Kommentoi helmeä Add comment -linkin kautta, ja auta meitä täydentämään
helminauhaamme!
Lisätietoja: Suunnittelija Sari H. Pitkänen (@uef.fi)

