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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Majava-kilpailu 11. - 15.11.2013

Majava-kilpailu on peruskoulun 2.-9.-luokkalaisille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille suunnattu
kansainvälinen tietotekniikka-aiheinen kilpailu. Vuonna 2012 kilpailuun osallistui yli 500 000 koululaista 21 eri
maasta. Suomessa kilpailuun osallistui 2197 koululaista yli 40 koulusta.

Kilpailun kysymykset liittyvät tietotekniikan käyttöön, tietotekniikan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, loogiseen
päättelyyn ja ongelmanratkaisuun. Kilpailun kysymysten avulla opettajat voivat käsitellä tietotekniikkaan
liittyviä aiheita omassa opetuksessaan.

Seuraava Majava-kilpailu järjestetään 11.-15.11.2013 ja siihen osallistutaan www-selaimella koulupäivän
aikana. Kilpailussa on vuonna 2013 viisi sarjaa: luokat 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ja toisen asteen oppilaitokset.
Opettajien tulee ilmoittaa omat oppilaansa mukaan kilpailuun 28.10-8.11 osoitteessa http://www.majava-
kilpailu.fi.

Sivustolla voi myös tutustua aiempien vuosien kysymyksiin. Edellisvuoteen verrattuna suurimpina
muutoksina on uusi ikäryhmä (luokat 2-3) sekä mahdollisuus osallistua kilpailuun myös ruotsin kielellä.
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Artikkelilaji: Uutinen

Kilpailun toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö yhteistyökumppaneineen.

Lisätietoja:

Timo Poranen 
Majava-kilpailun Suomen koordinaattori 
Tampereen yliopisto / Informaatiotieteiden yksikkö 
040-1901719 
majava@uta.fi

Linda Mannila 
Kontaktperson för finlandssvenska skolor Åbo Akademi majava@uta.fi
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE
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Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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