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Tampereen yliopiston Juniversityn 

toiminta syyskaudella 2020 
 

 

Tampereen yliopiston lasten ja nuorten oma Juniversity innostaa tieteen pariin 

Pirkanmaalla! 

Tiedettä ja toimintaa on tarjolla varhaiskasvatusikäisestä toisen asteen opiskelijaan 

saakka. Tarjoamme tukea ja materiaaleja myös opettajille ja kasvattajille. 

Oppimisyhteisöille suunnattu toimintamme on maksutonta. 

Katso alta syyskauden tarjontamme ja lähde mukaamme oppimaan ja innostumaan 

 

Ohjatut tiedetyöpajat Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella 

Palauttelemme Tiedeluokkamme toimintaa vähitellen poikkeuksellisen kevään jäljiltä. 

Koululaisryhmien on jälleen mahdollista vierailla tiedeluokassamme turvallisuusohjeita 

noudattaen, tarjonnassamme on tällä hetkellä yksi työpaja per ikäryhmä. Tampereen 

yliopisto seuraa koronavirustilannetta aktiivisesti ja noudattaa viranomaisen antamia 

ohjeita.  

https://sites.tuni.fi/juniversity/ajankohtaista/tiedeluokka-s2020/ 

Lainaa maksutta tiede- ja teknologiavälineistöä luokkaasi 

Juniversityn Lainaamosta saat maksutta lainaksi luonnontieteiden, matematiikan ja 

teknologian opetusvälineistöä. Välineistöä on saatavilla mm. ohjelmointiin, robotiikkaan, 

mittaamiseen sekä mikroskopointiin. Tarjoamme välineistön käytön tueksi työohjeita ja 

ideoita sisältävän avoimen materiaalipankin. 

Lainaamo: https://sites.tuni.fi/juniversity/opettajille/valineistopankki/ 

Materiaalipankki: https://sites.tuni.fi/juniversity/opettajille/materiaalipankki/tyoohjeet/ 

Lähde mukaan StarTiin!  

StarT on kansainvälinen ja yhteisöllinen toimintamalli, jossa opitaan yhdessä 

toteuttamalla monialaisia ja ilmiöpohjaisia projekteja. StarT on suunnattu 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Mukaan voi hakea joko lasten ja nuorten kanssa 

tehdyllä oppimisprojektilla tai opetusyhteisön hyvällä käytänteellä.  Tänä syksynä 

tarjoamme pirkanmaalaisille opettajille ja kasvattajille tukea projektikokonaisuuksien 

aloitukseen lokakuussa järjestettävässä Mitä on projektioppiminen? -koulutuksessa. 

Ilmoittautuminen ja koulutuksen tarkempi ajankohta julkaistaan syyskuussa. 

https://sites.tuni.fi/juniversity/opettajille/start/ 

 
Mukaan matematiikan aineenopettajakoulutuksen opetusyhteistyöhön! 
Haemme yhtä yläkoulun ja yhtä 2.asteen oppilaitoksen matematiikan opetusryhmää 
osallistumaan matematiikan aineenopettajakoulutuksen opetusyhteistyöhön. 
 Opetustilanteet järjestetään tiistaina 6.10. 2020 seuraavasti: 

https://sites.tuni.fi/juniversity/ajankohtaista/tiedeluokka-s2020/
https://sites.tuni.fi/juniversity/opettajille/valineistopankki/
https://sites.tuni.fi/juniversity/opettajille/materiaalipankki/tyoohjeet/
https://sites.tuni.fi/juniversity/opettajille/start/
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• klo 12.30-13.15 (2x20min) yhdelle yläkouluryhmälle 
• klo 13.30-14.15 (2x20min) yhdelle 2.asteen ryhmälle 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkkolomakkeella: 
https://bit.ly/339ptxL 
 
Virtuaalinen LUMATE-lähettiläs 

Kaipaatko mukavaa motivointia yläkoululaisille? Tietoa ja innostusta matematiikan, 

fysiikan tai kemian opiskeluun? Olemme toteuttaneet oppilaitosten tueksi myös 

virtuaalisen LUMATE-lähettilään materiaalin. Noin puolen tunnin mittaisen 

virtuaalivierailun videon lisäksi on laadittu 45 minuutin tuntisuunnitelma, jossa riittää 

pohdittavaa pidemmällekin oppitunnille. 

https://sites.tuni.fi/juniversity/ajankohtaista/lumate-virtuaalivierailu/ 

Virtuaalihelpistä apua kotitehtäviin 

Virtuaalihelpin Discord-palvelimella yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat 

kysyä apua matematiikan, fysiikan ja kemian opiskeluun. Tukiopettajina toimivat 

Juniversityn sekä Aalto-yliopisto Juniorin tiedekasvatusohjaajat. 

https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/ylakoululaiset/virtuaalihelppi/ 

LUMATIKKA – täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville 

Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta! Voit suorittaa koko 

koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja tarpeesi ja aikataulusi mukaan täysin 

verkon välityksellä. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. 

https://lumatikka.luma.fi/ 

 

Seuraa Juniversitya 

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje: https://sites.tuni.fi/juniversity/tilaa-
uutiskirje/ 

Lue lisää ajankohtaisista teemoista tuni.fi/juniversity, tiimin jäsenet tavoitat myös 
asiointiosoitteesta juniversity@tuni.fi.   

Juniversity on myös Facebookissa (Juniversity), Instagramissa ja Twitterissä 
(juniversity_tre). 
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