Käytetyt sovellukset DigiTools -ryhmässä
Mihin käytetään?

Hinta

Office 365 - Syventävä lukuohjelma

Tekstit voi lukea kuuntelemalla ja/tai kääntää eri
kielille. Tekstin lukuun käytettävissä lukikalvot,
lukunopeuden ja fonttikoon säätö, jne.

Sisältyy O365:een

Voice Dream Reader

Tekstit voi lukea kuuntelemalla esim. www-sivuilta tai
pdf:nä.

IOS 16,99e, Android 10,99
(13.12.2019)

Iphonen ja Ipadin asetukset ja
helppokäyttötoiminnot
T2S: Text to Voice Read aloud

Erilaisia digitaalisia työkaluja. Esim. näytön luku ja
lukikalvot.
Tekstit voi lukea kuuntelemalla.

Ilmaiset

Google Drive --> Google Docs

Muuntaa puheen tekstiksi.

Ilmainen

Ipad/Iphone - Muistiinpanot

Puhumalla, kirjoittamalla, kuvaamalla tai videoimalla
muistiinpanoja.

Ilmainen, esiasennettu
iPadiin/Iphoneen

Office 365 - Word – sanelutoiminto (Dictate)

Voit sanella tekstiä vieraalla kielellä (suomi, englanti,
saksa, espanja…).

Sisältyy O365:een

MindMup

Hahmottamiseen esim. käsitekartan, aivoriihen tai
mind mapin avulla, projektien suunnitteluun.

Ilmainen

Popplet

Hahmottamiseen esim. käsitekartan, aivoriihen tai
mind mapin avulla, projektien suunnitteluun.

AppStoresta ilmainen Popplet Liteversio ja maksullinen versio
(5,49€). Selaimen kautta ilmainen.

Mindly

Hahmottamiseen esim. käsitekartan, aivoriihen tai
mind mapin avulla, projektien suunnitteluun.

AppStoresta ilmainen Mindlyversio ja maksullinen versio
Mindly Plus (7,99€). Google
Playssa ja selaimen kautta
ilmainen.

Sovellus
Lukuohjelmat

Ilmainen Androidiin

Puheentunnistusohjelmat

Miellekarttasovellukset

Sovellus

Mihin käytetään?

Hinta

Duolingo

Kielten opiskeluun - Voi opiskella yli 30 kieltä. Ei voi
määrittää äidinkieleksi suomen kieltä.

Ilmainen

Quizlet

Kielten opiskeluun oppimiskorttien avulla --> kätevä
sanojen opiskeluun. Ongelmana se, että kuka tahansa
voi laatia kortteja --> virheitä.
Kielten opiskelua kuvan, äänen ja pelien avulla.
Opetuskieleksi voi valita suomen kielen.

Ilmainen

Suomalainen. Opetuskieleksi voi valita suomen
kielen. Opettaa käyttäjät puhumaan englantia
antamalla henkilökohtaista palautetta. Kyseessä on
täysin uusi ominaisuus, joka on tällä hetkellä testissä
osalla uusista käyttäjistä (13.12.2019).
Suomenkielinen sovellus kielten itsenäiseen
opiskeluun.
Kieltenopiskeluun tarjottu palvelu on Oamkin
opiskelijoille ja hlökunnalle ilmainen ja sinne
kirjaudutaan Haka-tunnuksilla
Käännösohjelma, speech-to-speech/text

Voi kokeilla ilmaiseksi 1-2
viikkoa. Sen jälkeen hinta
9,99 €/ kieli. Abien nettikurssit
59-79 €.

Kieliohjelmat

Bitsboard Flashcards Pro

WordDive

50 kielellä
Promentor

SayHi

IOS: Bitsboard Flashcards &
Games ilmainen. Pro maksaa
47,99 €.

Ilmainen
Ilmainen Oamkin opiskelijoille

Ilmainen

Ajastimet
Pomodorotimer
Tomato timer
My Tomatos

Brain Focus

Ajanhallinan työkalu. Ajastaa työskentelyn ja tauot.
Ajanhallinan työkalu. Ajastaa työskentelyn ja tauot.
Ajanhallinan työkalu. Ajastaa työskentelyn ja tauot.
Rekisteröidyttävä. Tallentaa tietoa ja näyttää, mitä olet
tehnyt - MOTIVOIVA!
Ajanhallinan työkalu. Ajastaa työskentelyn ja tauot.

Ilmainen

Forest

Ajanhallinnan työkalu.

Ilmainen

Ilmainen

QR-koodin lukija

Ilmainen verkkopalvelu, jonka avulla voi luoda
sanapilviä käyttäjien syöttämistä sanoista. Palvelua ei
tarvitse missään vaiheessa ladata opettajan tai
opiskelijoiden koneille, sillä käyttöön tarvitaan vain
internetyhteydellä varustettu tietokone tai mobiililaite
sekä sanapilvisivun internetosoite.
Selainpohjainen virtuaalinen seinä, johon osallistujat
lisäävät muistilappuina kuvia, videoita ja tekstejä tarvittaessa samanaikaisesti. Sitä käytetään
esimerkiksi aivoriihitoiminnassa ja ryhmätöissä.
Sähköinen "kirja" oman osaamisen osoittamiseksi
monimediallisesti vaihtoehtoisilla tavoilla.
QR-lukija

QR-koodien generaattori

Voit tehdä omia QR-koodeja nettipalvelussa.

Ilmainen

Muut oppimista tukevat digitaaliset
työkalut
Answergarden

Padlet

Book Creator

Ilmainen

Ilmainen 40 kirjaa Cromeselaimeen , IOS 4,99€
Ilmainen

