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Hyvää alkanutta vuotta ja
vuosikymmentä 2020
MEDigi-hanke on puolessa välissä. Suurin osa oppiainekohtaisista jaostoista on
työstänyt ydinaineanalyysin ja työsuunnitelman hanketyöskentelyn tueksi.
Digimateriaalien työstäminen on käynnistynyt ja ensimmäiset pilotit on määrä
toteuttaa kevään 2020 aikana.
Vuoden 2020 alussa hankkeessa aloitti kolma uutta työntekijää; KT Sanna Brauer
digipedagogisen koulutuksen järjestämiseksi, tietojärjestelmäasiantuntija Jouko
Oraviita opetuksen ja opiskelun teknisten ratkaisujen määrittämiseksi ja
toteuttamiseksi
sekä
KM
Erkki
Anto
sähköisten
oppi-,
tenttija
arvointimateriaalien
pilotointistruktuurin
ja
laatusuosituksien
laatimiseksi.
Toivotamme uudet työntekijät tervetulleeksi hankkeeseen!
Hankkeen digipedagoginen koulutus avataan pian Digicampuksen Moodlessa
(DCMoodle). Koulutuksella tuetaan opetushenkilöstön digiosaamista, materiaalien
työstämistä ja niiden hyödyntämistä opetustyössä. Koulutusta toteutetaan pääosin
verkossa sekä hankkeen seminaarien ja webinaarien yhteydessä. Jokaisessa
yliopistossa järjestetään keväällä ja syksyllä Hands on -digityöpaja. Työpajoista
tiedotetaan myöhemmin lisää mm. nettisivuillamme w w w .medigi.f i
Toivotamme kaikille hyvää ja idearikasta vuotta 2020 MEDigi-hankkeen parissa!
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MEDigi kuukausiinfot starttaavat...
Kuukausi-info toteutetaan jokaisen
kuukauden viimeisenä tiistaina klo
14.30-15.30 Zoom:ssa
w w w .o ulu.zo o m.us/my/an n alevy
Infoissa käsitellään hankkeen
ajankohtaisia asioita ja teemoja.
MEDigi kuukausi-infot alkavat:
ti 28.1 klo 14.30 .

Ensimmäisen infon
teemana DCMoodle ja
digipedagoginen koulutus
Kevään muut infot: ti 25.2, ti 31.3, ti
28.4 ja ti 26.5.20 20

Helmiseminaari 6.2.2020 klo 9 - 16.30
Helsinki Congress Paasitorni (Paasivuorenkatu 5 A,
00530 Helsinki), tila Siltasaari -sali.
Joko olet ilmoittautunut
hankkeen Helmiseminaariin? Tutustu ohjelmaan ja
varmista
paikkasi w w w .medigi.f i/tapahtumakalen teri/helmisemin aari6.2.20 20 .html
Ilmoittautuminen päättyy 24.1.2020. Paikkoja rajoitetusti.
Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti MEDigi-hankkeen toimijoille. Seminaariin on
mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä klo 9-12 (iltapäivän työpajoja ei
streamata).
Seminaari
taltioidaan
ja
jaellaan
hankkeen
sisäiseen
käyttötarkoitukseen.
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MEDigi opiskelijatyöpajat
Hyvät lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijat!
Millaista digimateriaalia kaipaat opintojesi tueksi? Miten digitaaliset ratkaisut
voisivat tukea opiskeluasi? Miten koulutusta tulisi kehittää? Sinulla on mahdollisuus
saada äänesi kuuluville ja vaikuttaa siihen, miten opetusta voitaisiin tukea
teknologian avulla lähiopetuksen ja klinikkaharjoittelujen yhteydessä.
MEDigi
-hanke
järjestää
jokaisessa
yliopistossa
helmikuun
alussa
opiskelijatyöpajan
yhteistyössä
Suomen
Medisiinariliiton,
Suomen
Hammaslääketieteen Opiskelijain liiton ja Nuorten Lääkärien yhdistyksen kanssa.
Työpajat toteutetaan seuraavalla aikataululla yliopistoissa:
TURKU: ti 4.2.2020 klo 14.30-16 tila Pharmacityn sali PHA2
HELSINKI: ke 5.2.2020 klo 14.30-16 tila Biomedicum, Faculty Club
TAMPERE: ma 10.2.2020 klo 14.30-16 tila Arvo F120 (tietokoneluokka 72)
KUOPIO: ti 11.2.2020 klo 13.30-15 tila MS401, Medistudia, 4.krs
OULU: ke 12.2 klo 14.30- 16 tila Kieppi 116B

Työpajoihin ilmoittautuminen w w w .bit.ly/2QV P 9sH
Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Anna Levy (anna.levy@oulu.fi)

Ilmoittautuminen Turkuun ja Tampereelle 28.1. mennessä. Ilmoittautuminen
Tampereelle, Kuopioon, ja Ouluun 3.2. mennessä.

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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