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Alanud on registreerumine Hullu Teadlase VII uurimistööde konkursile "Säästa särtsu!"
Hull Teadlane kutsub ka alanud õppeaastal kõigi Eesti koolide 1.–3. klassi õpilasi osalema
uurimistööde konkursil! Tänavuse konkursi teema on elekter. Lastel tuleb uurida, kust saab
eletrienergia alguse, kuidas jõuab elekter koju ja milliseid loodushoidlikke lahendusi elektri tootmiseks
olemas on. Konkursile laekunud töid hindab ekpertidest koosnev žürii. Iga vanuserühma kolm parimat
uurimistööd tulevad esitlemisele Hullu Teadlase VII teaduskonverentsil. Konkursile saab registreeruda
31. oktoobrini muuseumi kodulehel.

Uued haridusprogrammid
Tartu Ülikooli muuseumi pakub nelja uut haridusprogrammi:
„Mõõdame, uurime, järeldame“ I kooliastmele inimeseõpetuse ja matemaatika õpetamise
toetuseks. Tutvu programmiga
„Ilm“ II kooliastmele loodusõpetuse õppekava toetuseks. Tutvu programmiga
„Kirik ja keskaja inimene“ III ja IV kooliastmele ajaloo, kunsti ja kultuuri õpetamise toetuseks. Tutvu
programmiga
„Vana-Egiptuse kultuur ja kunst“ gümnaasiumile ajaloo, kunstikultuuri ajaloo ja kunstiõpetuse
toetuseks. Tutvu programmiga

Keskkonnahariduse kvaliteedimärgisega
programmid
Eesti Keskkonnahariduse Ühing andis sel
kevadel viiele Tartu Ülikooli muuseumi
haridusprogrammile märgise „Läbimõeldud
programm“. Tunnustuse pälvisid programmid:
„Maa“, „Vesi“, „Atmosfäär“, „Vulkaanid ja
maavärinad“ ja „Elektromagnetkiirgus“.
Meil on tunnustuse üle väga hea meel! Uuri
muuseumi ja tähetorni kodulehel, kuidas
programmides osaleda.

Veebimaterjalid ja virtuaalsed koolitunnid
E-koolikotis on nüüd saadaval Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogrammide kuraatorite poolt koostatud
materjalid inimese- ja loodusõpetuse, sotsiaalainete, ajaloo, füüsika ja astronoomia ning kunstiajaloo
valdkonnas. Täpsem teave on muuseumi kodulehel.
Uue teenusena pakume I ja II kooliastmele reaalajas veebitunde ja kohtumisi Hullu Teadlasega.
Muuseumitunni hind on 30 eurot (laste arv ei loe). Tunni või kohtumise tellimiseks saada e-kiri
aadressil muuseum@ut.ee.

Laste ja noorte muuseumifestival „Avatud mänguväljad“
Selleaastase Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Haapsalus ja Viljandis aset leidva muuseumifestivali teema
„Ajahäkkerid“ on inspireeritud nii eesti rahvajutu teema-aastast kui ka digikultuuriaastast.
Muuseumifestivali mõistes on ajahäkkerid need, kes suudavad näha asjade taga lugu, olgu see juhtunud
mõnikümmend aastat tagasi või keskajal. Nad püüavad saada aru, miks nii juhtus või miks nii tehti, mis on
väljamõeldis, miks rahvajutud elavad edasi ning miks on vaja minevikku hinnata ja hoida.
Tartu Ülikooli muuseumis toimub 10.–31. oktoobrini põnev mäng 8–14-aastastele lastele. Mängu on
mõnus läbida nii üksi, perega kui ka klassiga. Mängimiseks tuleb aega varuda umbes üks tund.
Sissepääs muuseumipiletiga: täispilet 6 ja õpilase sooduspilet 5 eurot. Kui tulete mängule koos
klassiga, palume sellest ette teatada e-posti aadressil muuseum@ut.ee. Teave festivali kohta on
muuseumi kodulehel.
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Kohtumiseni muuseumis!

