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Näin laadit verkkopohjaisen tietovisailun.
Palvelun osoite on www.socrative.com. Oppilaat voivat
vastata kysymyksiin joko tietokoneilla tai
mobiililaitteilla.

2.

Kirjaudu sisään

1.

Luo käyttäjätili

Huoneesi numero, tällä oppilaat
löytävät kysymyksesi

Visailun luonti ja muokkaus
3. löytyy
Manage Quizzes painikkeen takaa.

Dashboardvalinnasta pääset
aina Socrativen
perusnäkymään.

4.
Laadi uusi
visa.

5.

Nimeä visa

Jos haluat jakaa
visan jonkun muun
käyttöön, valitse
Shared. SOC numeron avulla voit
jakaa visan.

Valitse ensimmäinen
tehtävätyyppi, monivalinta.
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6.
Kirjoita kysymys sekä
vastausvaihtoehdot. Laita rasti
oikean vaihtoehdon kohdalle.
Vaihtoehtoja voi lisätä ja poistaa
Add ja Delete -napeilla. Oikeita
vastauksia voi olla useampikin,
mutta ne pitää kaikki mainita
vastauksessa. Voit liittää
kysymykseen myös kuvan.

Kysymys tähän
Oikea vastaus
Väärä vastaus
Väärä vastaus
Väärä vastaus

Kuvan lisäys

Oppilaalle kysymyksen jälkeen näytettävä selitysosa

7.

Valitse seuraavaksi tehtävätyypiksi
lyhytvastaus.

Kirjoita kysymys kysymyskenttään ja oikea vastaus

8.vastauskenttään. Oikeita vastauksia voi lisätä Add napista. Oppilaan on vastattava kirjaimelleen oikein
saadakseen kysymyksestä pisteen, siksi on hyvä
laittaa tarvittava määrä oikeita vastauksia. Alkukirjain
voi vastauksessa kuitenkin olla iso tai pieni.

9.

Voit muuttaa kysymyksien
järjestystä nuolilla ja poistaa
kysymyksen ruksia painamalla.

Kysymys tähän

Oppilaalle kysymyksen jälkeen
näytettävä selitysosa

10. Tallenna visasi.
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11.

Aloita visa valitsemalla Start Quiz.

12.
Tästä voit valita
näkyvätkö kaikki visasi
vai vain viimeksi
käyttämäsi.
Valitse tallentamasi visa.

13.
Oppilaat vastaavat kysymyksiin
omaan tahtiin

Oppilaat vastaavat kysymyksiin omaan
tahtiin ja voivat palata vanhoihin
Opettaja päättää milloin seuraava
kysymyksiin.
kysymys tulee.

Piilota vastaajien nimet
Kysymysten satunnainen järjestys
Satunnainen vastausjärjestys
monivalinnoissa
Selitysosaa ei kerrota

Aloitsa visa!

14.
Käske oppilaiden mennä millä tahansa laitteella osoitteeseen socrative.com.
Sivusto kysyy oppilailta huoneesi numeroa, ilmoita se heille. Ensimmäiseksi kysytään
nimeä ja sitten siirrytään visailukysymyksiin. Huom! Voit testata visailua yhdelläkin
koneella käyttämällä kahta selainta.
Tässä on käynnissä visa, johon on vastaamassa yksi oppilas. Vastaajien nimet
saa piiloon yllä olevilla asetuksilla, mutta visan aikana tätä näkymää ei kannata
luokalle näyttää koska vastaukset näkyvät silloin kaikille.
Visan lopetus
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Kun olet lopettanut visasi, sinulta
kysytään minkälaisen raportin haluat
vastauksista. Valitse Get Reports niin
näet vaihtoehdot. Voit valita kaikki tiedot
Excel-taulukossa, oppilaittain PDFtiedostossa tai kysymyksittäin PDFtiedostossa.
Voit myös palata myöhemmin
tarkastelemaan vastauksia valitsemalla
Manage Quizzes-toiminnon alta
Reports.

Paluu
perusnäkymään

Socrativella voi tehdä muunkin tyyppisiä visailuja. Tutustu näihin toimintoihin
omatoimisesti!
Ÿ Quick Questioniĺla voit tehdä nopean yhden kysymyksen gallupin.
Ÿ Space Racella voit jakaa oppilaat joukkueisiin ja voitte yhdessä seurata
miten raketti etenee ruudulla joukkueen vastausmenestyksen mukaisesti.
Ÿ Exit Ticketillä voi tehdä valmiin loppukyselyn. Tämä ei kuitenkaan ole
oikein käyttökelpoinen kun sitä ei voi muokata.

Paina vielä Manage Quizzes.

17.

Jos olet saanut kaverilta
SOC-numeron, voit sen avulla
tuoda visan käyttöösi.

Raporteista pääset tutkimaan
vanhoja vastauksia.

Sujuvia visailuja!

4.

