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Talviterveiset MEDigi-hankkeen
koordinaatiosta
Hanke on puolivälissä! Digimateriaaleja syntyy, oppimateriaalien kansallista
tietovarantoa määritellään CSC:n kanssa sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen
koulutusportaalin toteuttamiseksi etsitään teknisiä ratkaisuja (P erehdy han kkeen
tekn isien
raken teiden
suun n itelmiin ,
Jarmo
R epo sen
puhe
Helmisemin aarissa 6.2.20 20 ). Helmikuussa myös opiskelijat ovat päässeet
osallistumaan
MEDigi-hankkeen
ideointiin
yliopistoissa
järjestetyissä
opiskelijatyöpajoissa.
Kevään aikana MEDigi-hanke järjestää digimateriaalien tuottamista tukevaa
koulutusta.
Koulutuksista
lisää
nettisivujemme
tapahtumakalenterissa.
Oppimateriaalien pilotoimiseen työstetään parhaillaan systemaattista struktuuria,
joka julkaistaan viimeistään hankkeen Huhtiwebinaarissa (pe 24.4 klo 9-11.30).
Toivottavasti tapaamme kevään aikana MEDigi-hankkeen merkeissä!
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Digipedagoginen koulutuskalenteri julki
Digipedagoginen koulutuskalenteri on julkaistu Digicampus Moodlessa M EDigi
digipedago gisia vin kkej ä j a ko ulutusta
Koulutuksia löytyy myös hankkeen nettisivujen tapahtumakalenterista.

MEDigi osaamismerkit
Sinulla on nyt mahdollisuus hankkia osaamista keskeisimmistä digitaidoista, joita
opettajana tarvitset. MEDigi-hanke tarjoaa opetushenkilöstölle käyttöön
digipedagogisia osaamismerkkejä, joita voit suorittaa lyhyinä verkkokoulutuksina
oman taitotasosi ja kiinnostuksesi mukaan. Tutustu osaamismerkeihin tarkemmin
TÄÄLLÄ.
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MedEdun virtuaalinen potilascase ohjelma tuo opetusta nykyaikaan
MEDigi-hankkeessa pilotoidaan MedEdun tuottamaa suomalaista virtuaalista
potilascase -ohjelmistoa. Ohjelmisto soveltuu lääketieteen koulutustarpeisiin sen
nykyisessä muodossa. Ennakkokoulutuksia potilascasejen tuomisesta ohjelmaan
järjestetään:
to 2.4 klo 15-17 Oulussa, Lääketieteellin en tiedekun ta, tila P 10 7 (Aapistie
5A)
pe 3.4 klo 10 -12 Helsin gissä, Bio medic um 1, ko ko ushuo n e 7
(Haarman n in katu 8)
Koulutukset ovat sisällötään samanlaisia. Oulun koulutus on suunnattu ensisijaisesti
Oulun ja Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin koulutus Turun, Tampereen ja
Helsingin yliopiston MEDigi-toimijoille.
Ilmoittaudu koulutukseen ma 30.3.2020 mennessä. Paikkoja rajoitetusti!
Ilmo ittaudu tästä
Myöhemmin keväällä ko. koulutusta järjestetään 24.4 MEDigi Huhtiwebinaarin sekä
yliopistojen Digi Hands on -työpajojen yhteydessä.

Hankkeen osatoteuttajat

Han ketta ko o rdin o i Oulun Ylio pisto ,
Lääketieteellin en tiedekun ta, M EDigi- han ke
+358 50 4399 97 1
AAP ISTIE 5 A, 90 0 14 OULUN YLIOP ISTO
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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