Lue selaimessa

Uutiskirje | Maaliskuu 2022

MEDigityön
kuulumisia keväällä
2022!
Nyt viedään han kkeen aikan a
aloitettuj a prosessej a eteen päin ,
j alkautetaan han kkeessa tehtyä
työtä j a lisätään tietoa tuotoksista
kaikille LTK -opetustyötä tekeville
hen kilöille.
Jaoksissa jatketaan yhteisten
oppimateriaalien työstämistä,
tietovarannosta tiedotetaan kaikkia LTKopettajia ja tietovarannon materiaalien
määrä kasvaa koko ajan. Myös verkkoopetusmateriaalien yhteinen
käyttöoikeussopimus on otettu käyttöön
yliopistoissa.
Yliopistojen yhteisen koordinaattori Tiina
Salmijärven puoleen voit kääntyä, jos
haluat lisätietoja edellä mainituista asioista
(tiina.salmijarvi@oulu.fi).
M uistathan myös kk-in f ot,
j oista seuraava on tiistain a 29.3. klo
14.30 .
Tuolloin kuulet M edEdu Oy:n
potilassimulaattorista
j a reseptityökalusta, j oita
voi hyödyn tää vaikka heti
opetuksessa. K uulemme myös
pedagogisesta
kehittämisestä yliopistopedagogisten
opin toj en j älkeen . LT, kliin in en
opettaj a, n aisten taudit j a
syn n ytykset, Oulun yliopisto Outi
Uimari kertoo omista
kehittämistoimista.
Join on your computer or mobile
app
Click here to join the meeting
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Tervetuloa MedEdun järjestämään
MediOppi-koulutusympäristön
käyttökoulutukseen!
Lue lisää: M ediOppi -koulutusympäristön esittely
Oppitun ti esittely
M ediOppi on käytettävissä kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa!
Tämän koulutuksen jälkeen osaat käyttää MediOppi-koulutusympäristöä, luoda
potilassimulaattorin avulla potilastapauksen sekä hyödyntää reseptityökalua
opetuksessasi.
K oulutukset (etän ä, saat lin kin ilmoittautumisen j älkeen sähköpostiisi)
Aika: P e 8.4. klo 12.0 0 - 13.30 j a ma 9.5. klo 12.0 0 - 13.30 (sama sisältö
molemmissa).
Ilmoittaudu tästä!
Hin ta: Ilmain en
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Tietovarannon käyttö lisääntyy koko ajan!
Tallentakaa kaikki MEDigi-hankkeessa
tehdyt ja muussa yhteydessä tuotetut oppi-,
tentti- ja arviointimateriaalit
kansalliseen lääketieteen ja
hammaslääketieteen
tietovarantoon, https://testportal.medigi.csc.fi/
M ikä tietovaran to on ?
Tietovaranto on kansallinen lääketieteen ja hammaslääketieteen oppi-, tentti- ja
arviointimateriaalin
pitkäaikaissäilytyspaikka
eli
ns.
"Digimateriaalikirjasto". Tietovarannon omistavat Helsingin, Itä-Suomen, Oulun,
Tampereen ja Turun yliopistot, joissa annetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen
tutkintoon johtavaa koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta.
K en elle tietovaran to on suun n attu?
Lääketieteen ja hammaslääketieteen opetushenkilöstölle.
Tietovarantoon opettaja voi tallentaa tekemiään materiaaleja ja hakea valmista
materiaalia osaksi opetustaan.
Tietovarannosta opettaja saa yhdellä klikkauksella opetusmateriaalin linkin, jonka
opettaja voi jakaa opiskelijoille esim. luennolla tai Moodlessa.
M illaista materiaalia tietovaran toon on mahdollista tallen taa?
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Diasetit, videot, tehtävät, tentit, podcastit, potilastapaukset, puheenvuorot.
Sallitut tiedostomuodot; avi, mp3, mp4, vtt, bmg, gif, jpg, jpeg, png, svg,
markdown, md, odt, opt, pdf, rtf, txt, docx, ppt, pptx, zip, h5p, xml ja mbz.
Sallittu tallennuskoko tietovarantoon max. 5 gigaa.
Sanastot, joita tietovarannossa käytetään: YSO -yleinen suomalainen ontologia,
tautiluokitus ICD-10, Hilmo -terveydenhuollon erikoisalat, tieteenalat 2010 (sis.
koulutustiedot).
Tietovarantoa kehitetään palautteen perusteella ketterän kehityksen mallilla.
M istä saan tun n ukset tietovaran toon ?
Koordinaattori Tiina Salmijärveltä, tiina.salmijarvi@oulu.fi
M iten pääsen alkuun ?
Voit tutustua ensin muiden tuottamaan materiaaliin tietovarannossa.
Mieti, onko sinulla digioppimateriaalia, jonka voisit tuoda yhteiseen tietovarantoon
(huomioithan tekijänoikeudet, tuo vain itse tuottamaasi materiaalia tai ryhmässä
tuotettuna kultakin työhön osallistuneelta tulee olla suostumus).
Täytä ja allekirjoita verkko-opetusmateriaalin käyttöoikeussopimus yliopistosi
käytäntöjen mukaisesti. Lomake sähköisenä versiona.
M istä saan tarvittaessa apua materiaalin tallen tamiseen tietovaran toon ?
Käyttöohjeet saat sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi.
Digicampus Moodlessa sijaitsevasta MEDigi-hankesalkusta (kurssiavain: salkku);
Tietovaranto -> käyttöohjeet ja ohjevideo
Kysy lisää koordinaattori Tiina Salmijärveltä (tiina.salmijarvi@oulu.fi).

Kasvatetaan yhdessä tietovarannon tarjontaa!
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Verkko-opetusmateriaalien
käyttöoikeussopimus
Helsingin,
Itä-Suomen,
Oulun,
Tampereen
ja
Turun
yliopistot ovat
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kansallisesti jaettavista lääketieteen ja
hammaslääketieteen verkko-opetusmateriaaleista.
Digioppimateriaalien tekijä allekirjoittaa sopimuksen edustamansa yliopiston
kanssa. Sopimuksella materiaalille annetaan käyttöoikeus tiedekunnille, joissa
toteutetaan
lääketieteen
tai
hammaslääketieteen
tutkintoon
johtavaa
koulutusta. Materiaalin tekij ällä säilyy tekij än oikeus tekemiinsä materiaaleihin.
Verkko-opetusmateriaalin käyttöoikeussopimus on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun,
Tampereen ja Turun yliopiston sekä JUKOn ja Professoriliiton hyväksymä.
Seuraavat MEDigi-hankevastaavat antavat
yliopistokohtaisista allekirjoittamiskäytänteistä:

tarkempaa

tietoa

Helsin ki: Johanna Louhimo (johanna.louhimo@helsinki.fi)
Itä-Suomen yliopisto: Anne Koivisto (annemaria.koivisto@uef.fi)
Oulun yliopisto: Tiina Salmijärvi (tiina.salmijarvi@oulu.fi)
Tampereen yliopisto: Matti Nissilä (matti.nissila@tuni.fi)
Turun yliopisto: Laura Kuusalo (laanku@utu.fi)
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sopimuksen

Kevään 2022 infoja ja
koulutuksia
M aaliskuun kuukausi-in f o
tiistai 29.3.20 22 klo 14.30 -16.0 0
(Teams)
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or
mobile app
Click here to join the meeting
M ediOppi -ympäristön
käyttökoulutus
(kaksi toteutusta, sisältö
sama):
P erj an tai 8.4. klo 12.0 0 - 13.30
M aan an tai 9.5. klo 12.0 0 - 13.30
Ilmoittaudu tästä!

Huhtikuun kuukausi-in f o
tiistai 26.4.20 22 klo 14.30 -16.0 0
(Teams)
Toukokuun kuukausi-in f o
tiistai 31.5.20 22 klo 14.30 -16.0 0
(Teams)

Digipedagogiikan
itseopiskelumateriaalit
käytettävissä
edelleen!
Digipedagogiikan aakkoset tarjoavat
ajasta ja paikasta riippumattoman
mahdollisuuden hankkia ja päivittää
digipedagogista osaamista.
Lue lisää ja opiskele: w w w .
digic ampus.f i/c ourse/view .php?
id= 548

Hankkeen osatoteuttajat
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Han ketta koordin oi Oulun Yliopisto,
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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