Ohjeita tietojenkäsittelytieteiden kirjatentteihin osallistuville

Valmistautuminen
Kirjojen lukemiseen ja kertaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa; oppikirjaa ei lueta muutamassa
tunnissa. Tarvittava aika riippuu tietenkin opiskelijan ennakkotiedoista ja lukunopeudesta, mutta ohjeellisen aikataulun voi laatia opintopistemitoituksen mukaan esim. kaavalla 20 h × tentin suorittamisesta
saatavat opintopisteet.
Valmistautumisen helpottamiseksi on suositeltavaa tehdä itselleen lukusuunnitelma. Luettava sivumäärä
kannattaa jakaa päivittäisiksi tavoitteiksi omat opiskelutottumukset ja lukunopeus huomioiden. Suunnitelmaan on kuitenkin hyvä jättää joustovaraa, etteivät yllättävät sairastumiset tai muut asiat romuta koko
suunnitelmaa.
Kirjojen lukeminen
Ymmärtävä lukeminen edellyttää tiedon käsittelyä. Tapa lukea riippuu opiskelijan aikaisemmista lukutottumuksista ja yksilöllisestä tyylistä. Yleiskuvan luominen kirjasta alkaa selailemalla, jolloin kiinnitetään päähuomio teoksen jäsennykseen. Tenttikirjassa tärkeitä ovat sisällysluettelo, alkusanat, johdanto ja
tiivistelmä. Niihin tutustuminen ohjaa lukijaa olennaisen tiedon valitsemisessa. Kun kirjan rakenne tulee
tutuksi, niin myös lukemisen aloittamisen kynnys madaltuu.
Varsinaisen lukemisen aikana on hyvä tehdä itselleen muistiinpanoja. Jos kirja on opiskelijan oma, voivat alleviivaukset ja reunamerkinnät ajaa saman asian. Lukeminen on hidasta muistiinpanoja tehden,
mutta luetun kertaaminen helpottuu niiden avulla. Muistiinpanoja ei ehkä tarvitse tehdä koko kirjasta,
vaan joskus ainoastaan vaikeammista kohdista. Kirjoittaminen saattaa auttaa myös muistamaan asiat
paremmin.
Luetusta tekstistä voi tehdä suomenkielisiä referaatteja, joihin on koottu yhteen teoksen keskeisimmät
kohdat. Lukemisessa voi käyttää apuna myös opiskelukavereista koottua lukupiiriä, jolloin luettavana
olevan tenttikirjallisuuden voi jakaa osiin ja nimetä osille vastuuhenkilöt, jotka työstävät tekstistä referaatteja kaikkien muidenkin käyttöön. Näin yhdessä työskennellen jaetaan työpanosta ja samalla toteutetaan yhdessä oppimista.
Lukemistilanteen ulkoisiin tekijöihin täytyy myös kiinnittää huomiota. Hyvääkään lukusuunnitelmaa on
vaikea toteuttaa, jos ei ole rauhoittanut konkreettista paikkaa omalle opiskelulleen. Paikan valinta on
yksilöllistä; kirjaston lukusalissa tai keittiön pöydän ääressä voi oppia yhtä hyvin.
Tentissä vastaaminen
Suunnitelmallisen valmistautumisen avulla opiskelija voi pienentää kuulustelutilanteeseen liittyvää jännitystä. Tenttitilanteessa on tärkeää lukea kysymykset huolellisesti ja rauhallisesti. Tenttitilanteessakin
kannattaa ensin suunnitella vastauksensa ennen kuin sen kirjoittaa paperille. Vastaaminen kannattaa
aloittaa helpoimmasta kysymyksestä; yhdenkin vastauksen paperille saaminen lievittää jo kummasti tenttitilanteeseen latautuneita paineita.

Ohjeet tiivistetysti
1. Muista, että kirjatentillä suoritettavan kurssin läpäisy vaatii ihan yhtä paljon panostusta kuin muidenkin kurssien, vaikka luentoja, kotitehtäviä ja harjoitustöitä ei olekaan aikaa kuluttamassa.
2. Selvitä itsellesi kirjan keskeiset ajatukset ennen ja jälkeen varsinaisen lukemisen.
3. Tee muistiinpanoja ja referaatteja; ymmärrä lukemasi.
4. Kertaa aineistoa.
5. Kirjatentissä vastauksista etsitään juuri sitä materiaalia, joka on kirjassa. Yleistiedolla ei voi saada
täysiä pisteitä.

