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Mikä on W2ID? 

W2ID projektissa organisaatiot eri puolilta 

Eurooppaa tutkivat ja kehittävät sellaisia 

internetin käyttötapoja, joita erilaiset oppijat 

voivat hyödyntää.

W2 tarkoittaa Web 2.0:aa, toisen sukupolven 

internetiä, jonka käyttäjällä on mahdollisuus tehdä 

omia multimediasisältöjä, linkkejä ja jakaa tietoa, 

ideoita ja mielipiteitä. Projektissa halutaan helpottaa 

erilaisten oppijoiden osallistumista Web 2.0:n 

sosiaaliseen toimintaan, sisältöjen luomiseen ja uusien 

työkalujen käyttöönottoon, kuten blogit, sosiaaliset 

verkostot ja wikit.

ID tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, 

jotka ovat projektin ytimessä. He työskentelevät 

W2ID kumppaneiden kanssa ja yrittävät löytää 

laajalle käyttäjäjoukolle sopivia ja saavutettavia 

tapoja hyödyntää mikrofonia, verkko-ohjelmia sekä 

valokuva- ja videokameraa. Projektissa kehitetään 

koulutus- ja tuki-aineistoja helpottamaan uusimpien 

multimediatyökalujen käyttöä.

W2ID projektin tavoitteena on edistää Euroopassa 

asuvien erilaisten oppijoiden työllistymistä, 

kansalaisuuden kokemista ja osallistumista 

lähiyhteisöön. Projektissa kehitetään yhdessä, 

pilotoidaan, arvioidaan ja tuotetaan käyttäjiä osallistava 

Web 2.0 vertaisoppimisen verkkopalvelu nimeltään 

”Klik in”, jonka avulla voidaan oppia ja jakaa 

elämäntaitoja.

W2ID:ssä kartoitetaan olemassa olevat ilmaiset ja 

avoimen koodin verkko-ohjelmat, ja muokataan ne 

laajemmin saavutettaviksi helppokäyttöisen Klik in 

-verkkopalvelun kautta.

Me kokeilemme Klik in -verkkopalvelua nuorten 

ja aikuisten oppimisvaikeuksia omaavien ihmisten 

kanssa 5:ssä projektin kumppanimaassa: Portugalissa, 

Latviassa, Suomessa, Iso-Britanniassa ja Itävallassa.

Kehitämme Klik in -verkkopalvelusta ainutlaatuisen 

vertaisoppimisen verkoston yhdessä erilaisten oppijoiden 

kanssa. Tavoitteena on verkkopalvelu, jossa käyttäjät 

voivat tehdä omia sivuja, jakaa kokemuksiaan ja tietoa.

Projektin kumppaneiden asiantuntemuksen ja 

erilaisten oppijoiden kokemusasiantuntijuuden kautta 

syntyy uusi eurooppalainen Web.2.0 -verkkopalvelu, 

jonka pääteemoja ovat työllistyminen, inkluusio ja 

kansalaisuus. 

Klik in esittelee:

• Eurooppalaisen yhteisöportaalin, joka sisältää 

oppimista tukevaa aineistoa, ohjausta ja verkkotukea 

käyttäjille, perheille ja läheisille sekä tukijoille. 

• Helppokäyttöisten wiki-sivustojen verkoston, 

joilta on linkki kansallisille portaaleille. 

Verkostossa on loppukäyttäjillä mahdollista jakaa 

sisältöjä ja oppimiskokemuksia yli kielirajojen. 

• Mielenkiintoisen kokoelman 

multimediakertomuksia, neuvoja ja Web 2.0 

työkaluja, jotka esittelevät eurooppalaisten erilaisten 

oppijoiden elämää ja kannustavat jokaista edelleen 

hyödyntämään internetiä luovalla, turvallisella ja 

sosiaalisella tavalla.


