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Mikä on Yammer?
Yammer on Facebookin kaltainen sosiaalinen verkosto. Yammerin avulla voit olla
yhteydessä ryhmäläisiisi turvallisessa ja suljetussa oppimisympäristössä. Yammer
mahdollistaa reaaliaikaisen sulautuvan oppimisen. Yammerilla harjoittelu on hauskaa ja
voit harjoitella milloin haluat.

Miten käyttää sitä luku-ja kirjoitustaidon
opetuksessa?
 Ryhmän jäsenet pitävät yhteyttä toisiinsa julkaisemalla päivityksiä, tykkäämällä ja
vastaamalla kommentteihin.






Opiskelijat ratkaisevat ongelmia yhdessä.
Opiskelijat julkaisevat viestejä ja bloggaavat.
Käyttäjät jakavat keskenään kuvia ja vinkkejä.
Sen avulla voi ohjata kielen kehitystä, arvioida edistymistä, antaa tehtäviä ja
antaa yksilö- ja ryhmäpalautetta.
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Plussat ja miinukset













Kehittää kielitaitoa
Kehittää sosiaalisia taitoja ja parantaa itseluottamusta
Lisää yhteistoiminnallista oppimista
Mahdollistaa tiimityön
Toimii useilla digitaalisilla laitteilla ja on turvallinen
Voidaan käyttää milloin tahansa ja kaikkialla, missä on internetyhteys
Se on maksuton
Voit pitää yhteyttä opiskelukavereihin
Voit jakaa kokemuksia ja oppia muilta
Mahdollistaa ongelmanratkaisun yhteistyössä
Opi digitaalisia perustaitoja turvallisessa ja suljetussa ympäristössä

 Tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä internetyhteyden, jotta voit
harjoitella kotona

 Tarvitset oppilaitoksen sähköpostiosoitteen
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Hyviä vinkkejä
 Varmista hyvä internetyhteys.
 Anna opiskelijoille tilaa, sananmukaisesti ja kuvaannollisesti.
 Varmista, että opiskelijat käyttävät koulun sähköpostiosoitetta luodessaan
Yammer-tilinsä.

 Opettajan tulisi ohjata tilien luomista. Tehkää tämä yhdessä ryhmän kanssa.
Huomioi, että opiskelijat voivat tarvita paljon ohjausta tässä!

 Muista painottaa, että Yammer on turvallinen, luotettava ja hyödyllinen.
 Viesti ikäryhmälle sopivalla tavalla.
 Arvioikaa yhdessä ryhmän kanssa säännöllisesti.
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Ideoita luku- ja kirjoitustaidon
opetukseen
Järjestä vierailu kirjastoon (tai johonkin muuhun paikkaan tai tapahtumaan).
Vierailun jälkeen lähetä kysymys aiheesta Yammeriin. Kutsu opiskelijat vastaamaan
kysymykseen. Anna opiskelijoille mahdollisuus reagoida toisten vastauksiin. Anna
rakentavaa palautetta jokaiseen vastaukseen. Vähitellen vastaukset tarkentuvat. Kun
opiskelijat antavat oikean vastauksen, kysy aiheesta lisäkysymyksiä (esim. pyydä heitä
ottamaan valkokuva kirjastosta). Keskustele prosessista ja tuloksista myöhemmin
ryhmän kanssa luokassa ja anna rakentavaa palautetta. Seuraavalla oppitunnilla
kannattaa tarkastella tehtävän aikana esiin nousseita kielioppiaiheita ja sanastoa.
Kannusta ryhmäläisiä jakamaan tietoa syntymäpäivistä ja
lomasuunnitelmista. Opettajana näytä esimerkkiä opiskelijoille ja
jaa joku henkilökohtainen tapahtuma Yammerissa, jotta opiskelijat
rohkaistuisivat kirjoittamaan omista tapahtumistaan. He voivat
onnitella opiskelutovereitaan tai vastata muuten tapahtumaan
sopivalla tavalla.

Käytä Yammeria vahvistamaan opiskelijoiden itsetuntoa. Yammer mahdollistaa
positiiviset oppimiskokemukset ja vertaisoppimisen. Rohkaise opiskelijoita kysymään
toisiltaan kysymyksiä Yammerissa ja hyödyntämään sitä esim. kotitehtävien teossa. Tällä
tavalla opiskelijat oppivat lisää Yammerista ja kehittävät digitaalisia taitojaan.

Edellä mainittujen esimerkkien avullla opiskelijoilla on mahdollisuus
käyttää kieltä oikeassa kontekstissa. Tämä on sulautuvaa oppimista
parhaimmillaan. Yammer voi olla sosiaalinen verkosto, jossa
opiskelijat auttavat, tukevat ja seuraavat toisiaan. Toiminta kehittää
heidän kielellisiä ja digitaalisia taitojaan.
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Lue tästä
tapaustutkimus

Hyödyllisiä linkkejä

https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/microsoft-yammer-essentials10223?l=nMYYJJQ6_4404984382
https://itunes.apple.com/nl/app/yammer/id289559439?mt=8
https://www.yammer.com/login
https://products.office.com/nl-nl/yammer/yammer-mobile-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yammer.v1&hl=nl
https://blogs.office.com/2012/02/09/getting-started-with-yammer-the-basics-andbeyond/
https://www.youtube.com/watch?v=fTTGUx-N_iE
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Integrating Digital Education in Adult Literacy Hyvät käytänteet

Projektiyhteistyö
Yammer
Tekijä: Stichting ROC West-Brabant
Editointi: Kildare and Wicklow Education and Training Board
Haluamme kiittää kaikkia opettajia ja opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet IDEALprojektiin.
Tämä julkaisu on Erasmus KA2 IDEAL 'Integrating Digital Education in Adult Literacy' –
projektin tuotos (IO2). http://www.erasmusideal.com/
Projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan
sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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