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Elokuiset terveiset MEDigi -hankkeesta
MEDigi-hankkeen
ensimmäinen
hankevuosi
on
takana.
Hanketyö
oppiainekohtaisissa jaostoissa on käynnistynyt noin 350 henkilön voimin
yliopistoyhteistyössä. Sähköisten oppimateriaalien ja arviointimenetelmien
suunnittelu jaostoissa on hyvässä alussa. Ensimmäinen jaoston oppimateriaalien
työsuunnitelma hyväksyttiin jo keväällä ja seuraavat jaostojen työsuunnitelmat
ovat hyväksyttävänä nyt syksyn ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa.
Kaikkien ja o sto j en työsuunnitelmat tulisi olla hyväksyttävänä johtoryhmän
kokouksessa 3.10 tai 2.12.2019 hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vuoden aikana on myös juridiikan jaoksessa valmisteltu valtakunnallisten
oppimateriaalien tuottamiseen tarvittavat suostumuslomakkeet. Tämä työ jatkuu ja
ohjeita päivitetään, kunhan tiedon toisiokäytön lain vaikutuksista saadaan
lisäymmärrystä. Tämän hankkeen piirissä tarvittavat tekijänoikeussopimukset
tulevat hyväksyttäviksi tämän alkusyksyn aikana.
Kevään 2019 aikana MEDigi-hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen digitaalista
palveluympäristöä OK M :n tiekartta 20 30 -visio n mukaisesti yhteistyössä
muiden OKM:n kärkihankkeiden kanssa. Erityisesti Digicampus-hankkeen Moodle oppimisalustaa (DCMoodle) on rakennettu ja muokattu lääketieteen koulutusalojen
tarpeeseen. Kuluneen kesän aikana alustalle on perustettu ensimmäiset MEDigihankkeen kurssit. Alustalta löytyy MEDigi -hankesalkku, jonne on koottu kaikki
hankkeen informaatio hankkeessa toimiville. DCMoodleen pääset kirjautumaan
https://digicampus.fi/
Hankkeen koordinaatio kannustaa kaikkia MEDigi-hankkeen jaostoja
hyödyntämään rohkeasti DCMoodlea niin jaostotyössä kuin opetuksen
toteuttamisessa. Käyttäjäpalaute on tärkeää alustan jatkokehittämisessä ja
hankkeen tuloksia raportoitaessa hankkeen toimintakauden päätyttyä 30.6.2021.
Kysy lisää MEDigi-hankekoordinattorilta Anna Levyltä an n a.levy@ o ulu.f i
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MEDigi-hankkeen
koulutuksia ja
webinaareja

2/5

OPETTAJA OLETKO VALMIS
DIGIAIKAAN?
MEDigi-hankkeen syyswebinaari järjestetään
ti 17.9.2019 klo 12-16
Webinaari lähetetään Haartman-instituutista (sali 1), Helsingin yliopistosta
(Haartamanninkatu 3, Helsinki).
Webinaariin on mahdollisuus osallistua läsnäolevana. Webinaari on suunnattu
hankkeessa toimiville ja se tallennetaan hankkeen sisäiseen käyttötarkoitukseen.

W EBINAAR IN ALUSTAV A OHJELM A:
11.55 – 12.00

Etälähetyksen avaaminen

12.00 – 12.10

Webinaarin avauspuheenvuoro

12.10 – 12.40

Digiopetus osana aktivoivaa opetusta, Eeva Pyörälä (HY)

12.40 – 13.25
(HY)

Hyvän monivalintakysymyksen laatiminen, Sanna Siirilä

13.25 – 13.45

Oppimateriaalien saavutettavuus, N.N.

13.45 – 14.00

Kahvitauko

14.00 – 14.30

Pedagogisesti mielekäs video, Satu Hakanurmi (TY)

14.30 –15.00

Virtuaalisen oppimisympäristön rakentamisen
mahdollisuudet ja haasteet – kokemuksia VIRSUprojektista, Kaarina Sirviö, Savonia AMK

15.00 –15.30

Interaktiivinen Case-pohjainen opetus, Jussi Mertsola
(TY)

15.30 –15.50

Kansainvälisyys MEDigi-hankkeessa, Elisa Mejias (OY)

15.50 – 16.00

Webinaarin päätöspuheenvuoro

Ilmo ittaudu Syyswebinaariin pe 13.9.2019 mennessä.
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Tiedoksi ja kalentereihin merkittäväksi
MEDigi-hankkeen Helmiseminaari järjestetään 6.2.2020 klo 8
- 16 Paasitornissa, Helsingissä. Tilaisuuteen
ilmoittautumislinkki tulee ohjelman vahvistuttua hankkeen
nettisivulle (www.medigi.fi).

Mikäli ette halua jatkossa MEDigihankkeen uutiskirjettä, voitte perua
sen uutiskirjeen lopusta löytyvästä
linkistä.
Oulun ylio pisto n uutiskirj eiden
tieto suo j ao hj eistus
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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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