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Tämä on työpaja - alku 27.11.07 klo 20.32

Tätä diajuttua ei esitetä varsinaisessa tapahtumassa.
Tässä työstämme sisältöjä. Varsinainen esitys tulee näkyviin wikiin http://virtuaali.wikispaces.com/
Meillä on Jarin kanssa kaksi samanlaista (suunnilleen) tunnin pätkää. Otsikko on sosiaalinen web
oppimisen tukena. Molempiin sessioihin on ilmoittautunut n. 90 osallistujaa.
Vuorovaikutuspintaa avataan sosiaalisen webin välineillä. Massatilannekin suo sitä hieman, mutta
rajoituksia on.
Kutsun tähän nyt heti halukkaita prosessoijia. Kommentointi ja ajatusten heittely on vapaata. Laita
värimerkki tai nimikirjaimia tai jotain oman juttusi tunnisteeksi. Kiitos yhteisälyn osakkaille :-)
Anne: kerroit lenkillä saamstasi ideasta. Onko tää se? (Jari) ei kun se oli se varmistushomma
syötteiden ja koodien kanssa toimimiseen esitystilanteessa

Vikkelä vimpa
Hauskan nolosti meni meikältä tähän jaettuun työstämispisteeseen kutsujen
lähettäminen...
Pahoitteluviestin otsikko oli yllä oleva.
Vimpa ei ehkä ole kaikille tuttu. Se on kala. Sären sukua. Mainio suolakala. Nousee
mereltä jokeen kutemaan keväisin. Silloin niitä saa pienikin kalastaja pelkällä
koukkuongella.
Kala vedessä. Ahnas nappaamaan. Parvessa liikkuva.
Ehkä siinä jotain samaa sosiaalisen webin liikkujien kanssa...
Kaloja, uimataitoisia, sulavaliikkeisiä, yhteisälyä parvessa.

Mitä esityksessä pitää olla?
Mahdollisuudet
Opettajan ja koulun maailma - Oppijan maailma
Ope:
Työmäärän keventyminen / Etätyön mahdollisuus
Kollegiaalinen työkulttuuri
Jaettu asiantuntijuus (+ työelämän ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa AML)
Työn ilo, ystävyys (Uudet työkalut piristävät opettajaakin / AW)!
Aikakäsitys laajentuu (etätyöstö/-opetusmahdollisuus - osittain JH)
Oppija:
Mahdollisuuksien avaruus (oppimisen ilo AML)
Oma tyyli, oma suuntautuneisuus
Luovuus (ja avoimuus, esim. delin käyttö/AW)
Yhteistyön taitojen karttuminen
Vastuunotto (haaste mutta myös kehittymisen mahdollisuus)

Mistä esimerkit

Värit:
- Johdantoon
- Esimerkit (6 askelta)

Blogi
Wiki
Deli sosiaaliset kirjanmerkit
RSS
PLE & PIE Johdannossa <-Jari äskettäin tutkiskellut. Tämä vaikuttaa järkevältä ja helpottaa työtä
Flickr kuvanjako
You / Teachers Tube videojako
Podcast
Jaiku + Ning
Googlen työvälineet <- Jari vois ottaa (Jopa OPH:ssa ollaan näitä työvälineitä käytetty :), Pasi
opetti;) AML
Yhteisöllinen mindmap Mind42, Cmap
Voicethread /AW
Slideshare (JH) (valmiiden esitysten ja omien jakokanava)
Aika lyhyt ei voi kaikkea, ihmiset ähkyyntyvä... mutta vähä ei hyvä... Tein lisää tilaa.
Tärkeää, että aloittelevallakin web-sosialistilla on työpajasta viemisenään jotain konkreettista. (Jari)
Deli on ehkä helpoin aloittelijalle /AW Googlen työkalutkin helppoja ja tosi hyödyllisiä myös
aloittelijalle AML

Hyvä esimerkki
Mahtavaa, että täällä on meitä heti monta! Tämä jo yksistään käy esimerkistä. Kuin
myös esityswikin laatiminen, joka on jo talletettu http://virtuaali.wikispaces.
com/Wikin+taustatarina
Annen otsikko oli niin kutkuttava, että uteliaisuus heräsi. Jotain uljasta on taas
syntymässä! Vikkelä Vimpa - herkullista, mukaansa tempaavaa...(AML)

Mahtavasti vilkkuu tuo "päivitetään"-valo tuolla oikealla ylhäällä. Hieno
kokemus! (JariS) Enpä ollut sitä huomannutkaan aiemmin /AW
Olisi hyvä koota web2.0-palveluista kompakteja paketteja, joissa palvelut
tukevat toisiaan ja täyttävät selkeästi rajattua tarvetta; yksinkertaista,
konkreettista, maanläheistä, käyttäjälähtöistä oppimisteknologiaa (TuomoT)

