Tee treffit tutkijan kanssa.
Tilaa lukioosi maksuton
Tietobreikki!

Kiitos, teette tärkeää työtä
ja piristätte koulun arkea!

Suomen Akatemia järjestää Tietobreikkejä
lukioissa eri puolilla Suomea. Tietobreikki
tarjoaa kouluille mahdollisuuden kutsua
tutkija kertomaan jostakin kiinnostavasta
tiedeaiheesta. Breikkejä on järjestetty jo
vuodesta 2009 lähtien: ne ovat osoittautuneet
hyvin suosituiksi sekä koulujen että tutkijoiden
keskuudessa.
Koulu saa itse päättää aiheen ja esittää
toiveita vierailun ajankohdan suhteen.
Breikki voidaan järjestää pienemmälle
opiskelijaryhmälle tai tilaisuuteen voi
osallistua koko koulu. Tilaisuus voidaan
toteuttaa haluttaessa myös etäyhteydellä.
Tietobreikin aluksi tutkija pitää noin
45 minuutin mittaisen alustuksen
sovitusta aiheesta. Tämän jälkeen
on aikaa yleisön kysymyksille
ja keskustelulle.
Suomen Akatemia maksaa
tutkijan matkakulut ja
esiintyjäpalkkion.

Tilaa Tietobreikki:
www.tietobreikki.fi

Kouluilta
saatua
palautetta

Tämänkaltaiset tilaisuudet auttavat kouluja
antamaan nuorille mahdollisuuksia kur
kistaa yhteiskunnan eri aloille ja ammattei
hin sekä saada vaikutteita ja mahdollisesti
esikuvia omalle elämäntaipaleelleen.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä, kuuntelivat keskittyneesti ja aihe
linkittyi omakohtaisesti jokaisen elämään ja koukutti hyvin nuoria.
Opettajan näkökulmasta luento oli monipuolinen, poikkitieteellinen,
riittävästi konkretiaa tarjoava ja sopivasti tunteisiinkin vetoava.
Toivottavasti breikkiperinne jatkuu – se on korvaamaton apu
lukioille ja opiskelijoille näyteikkuna yliopistomaailmaan.

Tietobreikit ovat aivan loistava idea tuoda tieteen
ja tutkijoiden elämää tutuksi potentiaalisille
tuleville tutkijoille ja nuorille ylipäätään.

Tutkijoiden
antamaa
palautetta

Tämä oli toinen kerta, kun olin puhumassa
alastani, ja nyt esiintyminen oli yhä
antoisampaa! Hieno konsepti, sillä nuorten
mielenkiinto antaa myös esiintyjälle motivaatiota.
Tällaista olisin itsekin aikoinaan lukiolaisena
toivonut normaalin opetuksen lisäksi.

Kiitos tästä mahdollisuudesta! Mielestäni
alani tutkimuksen yleistajuistaminen breikkiä
varten oli mielenkiintoista, raikastaen
samalla omaan tutkimukseeni liittyvää
ajatteluani ja antaen uusia ideoita siihen.

Oletko tutkija?
Tietobreikki on mainio tilaisuus
tavata tulevaisuuden tekijät!
Ennen tilaisuutta
– Ilmoita yhteysopettajalle, mitä välineitä
tilaisuudessa tarvitset
– Älä valmistele liian pitkää luentoa –
tarkoituksena on jättää runsaasti aikaa
keskustelulle
– Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa − myös Tietobreikissä

Oletko opettaja?
Koululle maksuton Tietobreikki
on hyvä tapa monipuolistaa
aineenopetusta!

Tilaisuudessa
– Etsi oikea taso: yleisö on terävää ja
huomaa heti, jos puhut ylhäältä alaspäin
– Puhu rennosti ja vältä liian teknistä
erityissanastoa: kuvittele selittäväsi
tutkimustasi nuoremmalle sisarellesi
tai veljellesi, myös huumori on sallittua

Oletko opiskelija?
Tietobreikki järjestetään sinua
varten, tartu siihen!
Ennen tilaisuutta

– Kerro lyhyesti myös siitä, miksi ja
miten päädyit tutkijaksi

– Perehdy aiheeseen ennalta: saat siitä
enemmän irti ja sinulla on pohjaa
kysymyksillesi

– Ole innostunut: sinä olet ikkuna
omaan tieteenalaasi

– Innosta koulukavereita mukaan

– Varaa tilat hyvissä ajoin

Tilaisuuden jälkeen
– Palauta Suomen Akatemiaan ennen
tilaisuutta saamasi matkalasku
tarvittavine liitteineen ja Tietobreikin
palkkionmaksulomake sekä
sivutuloverokorttisi

– Keskity esitykseen

– Perehtykää aiheeseen ja pohtikaa
opiskelijoiden kanssa kysymyksiä jo
ennakkoon

Ennen tilaisuutta
– Etsi sopiva päivä ja kellonaika
– Informoi opiskelijoita ja opettajakuntaa
ajoissa (esim. ryhmänohjaustuokiossa)
– Mainosta tilaisuutta koulussa

– Ota halutessasi opiskelijat mukaan
suunnitteluun. On tärkeää valita
tilaisuudelle vastuuhenkilö, joka
avaa ja päättää tilaisuuden, esittelee
puhujan ja jakaa puheenvuorot.
– Kutsu halutessasi naapurilukion
opiskelijoita ”kylään”
Tilaisuudessa
– Mene vierasta vastaan tai huolehdi,
että joku muu menee
– Varmista, että sovittu välineistö on
paikalla ja toimii
– Huolehdi tilaisuuden yleisestä
sujuvuudesta
Tilaisuuden jälkeen
– Anna Suomen Akatemialle palautetta
tilaisuudesta

Tilaa Tietobreikki:
www.tietobreikki.fi

Tilaisuudessa
– Kysele rohkeasti, tyhmiä kysymyksiä
ei ole olemassa ja tyhmä
jättää kysymättä

