Ontwerp interactieve
oefeningen met

Edueto is ontworpen voor docenten om op eenvoudig wijze creatieve oefeningen te
maken. De tool biedt een grote verscheidenheid aan mogelijkheden zoals multiple
choice quizzen, gatenteksten en matchingoefeningen. In deze Kickstarter laten we je
zien hoe je een matchingoefening maakt.

LESVOORBEREIDING
Maak een account aan




Ga naar www.edueto.com
Klik op ‘Sign up’
Doorloop het registratieformulier

TIJDENS DE LES

Maak een nieuwe oefening aan




Klik op ‘My Library’
Klik op ’New Excercise’
Klik op ‘Matching’

Open Edueto en deel de code






Vul de informatie in



Voer de informatie over de oefening in
zoals de naam en het vak
Voer de oefeningen in (paren van woorden)
en klik op ‘Done’




Als je nog in het overzicht van je oefening zit:
klik op het kruisje om af te sluiten. Je zit nu
weer in de Library
Klik op ‘My Students’
Klik op ’New Group’

De leerlingen moeten nu ingelogd
zijn en jouw klas zien. Nu gaan we
de oefening uitdelen:






Voer klasgegevens in en krijg klascode




Voer de naam van de klas in
Klik op ‘Save’
Je ziet nu de ‘Group code’





Laat leerlingen naar www.edueto.com gaan
Aanmelden als ‘Student’
Voer groepscode in
Doorloop registratie

Leerlingen
Leerlingen zijn ingelogd
en zien de klas

Ga naar ‘My library’
Klik op jouw matchingopdracht.
Klik op ‘Assign’
Klik op ‘Due date’ en
kies vandaag
Vink de klas aan en klik
op ‘Done’

Afronden




Docent

Maak een nieuwe klas aan


Ga naar www.edueto.com
Log in met jouw account
Ga naar ‘My students’
Klik op jouw klas
Deel de unieke groepscode met de leerlingen

Laat leerlingen account aanmaken



De leerling klikt op de klas
en ziet de oefening staan
De leerling matcht de woorden:
versleep de woorden naar het
bijbehorende woord
Klik op ‘Done’ als je klaar bent



Bekijk je eigen score



Je hebt nu jouw oefening gemaakt
en een klas aangemaakt





Klik op ‘Results’ om de
resultaten in te zien

RESULTAAT
Voor jou:



Inzicht in kennis van leerlingen.
Eenvoudige manier om nieuwe technologie
in lessen toe te passen.

MINDER GESCHIKT VOOR


Ofﬂine momenten: telefoon, tablet of laptop
met internetconnectie is noodzakelijk om te
kunnen oefenen.



Samen een onderwerp behandelen: Edueto is
vooral een manier om meer individuele
oefeningen te doen.

Voor de leerlingen:



Speelse manier om een onderwerp te
behandelen.
Direct feedback op wat goed is en wat niet.

GOUDEN TIPS






Bij een oefening heb je een knop ‘Try it’ en
een link om de oefening te delen. Een ideale
manier om de leerlingen anoniem te laten
oefenen of om zelf uit te proberen.
Voeg een ﬁlmpje of introductie toe bij een
oefening voor meer context of uitleg.
Bekijk eens de ‘Public Library’ ter inspiratie of
gebruik de publieke Edueto’s in je eigen les.
Via een ‘Country’-ﬁlter kun je de Nederlandse
Edueto’s vinden.

HOE VERDER
Verder Edueto leren?


Probeer eens de andere toetsmogelijkheden.
Via ‘My Library’ > ‘New Exercise’ zie je een
grote hoeveelheid oefeningen.

Meer uitleg nodig?


Bekijk de video met uitleg:
bit.ly/eduetouitleg

