Lääketieteellisen tiedekunnan järjestämä yliopistopedagoginen koulutus

perjantaina 30.11.2012
Aika ja paikka
Pe 30.11.2012, klo 9-16, Koulutuspaikka: ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä
Hyvän luennoinnin perusteet -opintojakso on suunnattu lääketieteellisen tiedekunnan
henkilöstölle, dosentuurin hakijoille, jatko-opiskelijoille sekä opetustehtävistä kiinnostuneille.
Kurssi on laajuudeltaan 1 op, jos osallistuja suorittaa kurssiin liittyvän oppimistehtävän.
Koulutukseen voi myös osallistua ilman tehtävien suorittamista. Koulutusta voi myös käyttää
osana lähijohtajakoulutusta.

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen osallistujat tunnistavat hyvän luennoinnin ja esiintymisen keskeiset
elementit sekä osaavat itse valmistella omaa alaansa koskevan luennon ja analysoida toimintaansa
luennoijana palautteen perusteella.

Kurssin pitäjä
Professori Veli-Jukka Uitto, Helsingin yliopisto

Opintojakson sisällöt (1 op:n kurssisuoritus)
Opintojakso 1 opintopisteen laajuisena sisältää yhden lähiopetuspäivän (30.11.2012, klo 9-16),
itsenäistä opiskelua, lähiopetuspäivän jälkeen 20 minuutin luennon valmistamisen ja pitämisen,
sekä palautteen keruun omasta opetuksesta sekä omaa esitystä ja palautetta koskevan 1 sivun
pohdinnan. Luentoharjoitus pidetään omassa lähiyhteisössä esim. vertaisryhmälle, jossa myös
kerätään palaute.

Kurssin suorittaminen
Kurssin 1 op:n hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetuspäivään 30.11.2012. Tämän
lisäksi kurssin hyväksytty suoritus edellyttää sitä, että lähiopetuspäivän jälkeen kurssin suorittaja
valmistaa noin 20 minuutin luennon ja esittää sen lähiyhteisössään esim. vertaisryhmälleen ja
kerää siitä palautteen. Oma luentomateriaali ja omaa luennointia sekä sitä koskevaa palautetta
koskeva 1 sivun pohdinta palautetaan viimeistään 31.1.2013. Kurssilaisen itse tuottama
luentomateriaali ja pohdinta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssin laajuus
Osallistujan valinnan mukaan: joko 1) osallistuminen lähiopetuspäivään tai 2) kurssin suoritus
1op:n laajuisena tehden lähiopetuspäivän lisäksi myös kurssin oppimistehtävä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu kurssille viimeistään ma 26.11.2012 mennessä ilmoittautumislomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/37908/lomake.html

Kurssin oppimateriaali
Opintojaksolla jaetaan luentomoniste.
Tämän lisäksi voi tutustua seuraaviin kirjallisiin materiaaleihin:
Brown, G. & Edmunds, S. 2009. Lectures. In Practical Guide for Medical Teachers 3rd ed. (editors Dent J.A. &
Harden R.M.), 73-79.
Brown, G. & Manogue, M. 2001. AMEE Medical Education Guide No. 22: Refreshing Lecturing: a guide for
lecturers. Medical Teacher, Vol 23, No. 3, 2001, 231-244.
Cantillon, P. 2010. Teaching Large Groups. In ABC of Learning and Teaching in Medicine 2nd (editors

Cantillon P. & Wood D.), 19-22.
Lehtonen, S. Linden, A-M., Ojanen, P.M., Polvi, A., Salminen, V. & Viranta, S. Luentojen vuorovaikutteisuus
motivoi opiskelijoita ja luennoitsijoita. Duodecim 2009;125:2199–205

Long, A. & Lock, B. 2010. Lectures and large groups. In Understanding Medical Education:
Evidence, Theory and Practice (editor Swanwick T.), 139-150.
Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne S. 2009. Aktivoiva luento-opetus. Teoksessa Lindblom-Ylänne & Nevgi (toim.)
Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WsoyPro.
Omaa luennointia koskien palautteen keruussa voi käyttää tiedekunnan näyteluennon/opetusnäytteen
arviointilomaketta, joka löytyy sivulta:
http://www.med.helsinki.fi/hallinto/dosentuuri.html
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