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Ohjelma
klo 10.00 Tervetulokahvit Edu's Caféssa (Virta, kolmas kerros)
Päivän avaus
Kasvatustieteiden yksikön johtaja Risto Honkonen ja professori Eero
Ropo
NoFa5-info
Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja, professori Arto
Kallioniemi
Vuosikokous
klo 10.30 Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokous Edu's
Caféssa (Virta, kolmas kerros)
Lounastauko
noin klo 11.30 lounas ympäristön ravintoloissa (Myllärit, Eetvartti,
Telakka, Tullintorin ravintolat, yliopiston Linna, Päätalo ja Pinni)
Asiantuntijaluento auditoriossa klo 12.15–13.00 (Virta 109)
Professori Arja Virta:
Ainedidaktiikka – opettajankoulutuksen monitieteinen
solmukohta
Kommenttipuheenvuorot: yliopistonlehtori Kalle Juuti, Helsingin
yliopisto,
professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto

Arja Virta, historian ja
yhteiskuntaopin didaktiikan
professori, Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitos;
laitoksen johtaja,
koulutusasioista vastaava
varadekaani.

Kalle Juuti, KT, dos. Fysiikan
ja tietotekniikan didaktiikan
yliopistonlehtori
Luokanopettajankoulutuksen
varajohtaja,
Opettajankoulutuslaitos,
Helsingin yliopisto

Tutkimusintressit: historian ja
yhteiskuntaopin didaktiikka,
näiden aineiden oppiminen ja
opetus, erityisesti historian
oppimiseen liittyvät kielelliset
haasteet ja nuorten
yhteiskunnalliset käsitykset.
Lisäksi olen käsitellyt
monikulttuurisuuteen liittyviä
kysymyksiä opettajuuden ja
historian opetuksen
näkökulmasta sekä yhdessä
prof. Arto Kallioniemen
kanssa toimittanut
kokoomateoksen
Ainedidaktiikka
tutkimuskohteena ja
tiedonalana (2012). Olen
myös yhdessä Matti
Rautiaisen ja Liisa VanhanenNuutisen kanssa selvitellyt
demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatusta
opettajankoulutuksessa.

Kiinnostuksen kohteet:
luonnontieteiden opetus ja
oppiminen, opettajien
ammatillinen kehittyminen,
oppilaiden kiinnostus ja
motivaatio luonnontieteiden
opiskelussa. Lähestyn aiheita
monimenetelmällisesti ja olen
kirjoitellut
kehittämistutkimuksesta
opetuksen ja oppimisen
tutkimuksen
lähestymistapana.
Viimeisimmissä tutkimuksissa
olen selvitellyt oppilaiden
tilannekiinnostusta ja
opiskeluun liittyviä tunteita
opiskelutilanteissa.
Lisätietoja Helsingin
yliopiston
tutkimustietokannassa
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/
portal/fi/person/kjuuti

Martin Ubani,
uskonnonpedagogiikan
professori, Teologian osasto
& soveltavan kasvatustieteen
ja opettajankoulutuksen
osasto, Itä-Suomen yliopisto.
Kiinnostuksen kohteet:
uskonnonopetus ja uskonnon
didaktiikka, uskonnon
aineenopettajaksi
opiskelevien pedagoginen
ajattelu,
kompetenssikäsitykset ja
ammatillinen pohdinta,
spiritualiteetti ja kasvatus,
uskonto koulussa. Viimeksi
syksyllä 2014 johtamassani
opetuskokeilussa tutkin
ryhmän kanssa
yhteisopettajuutta ja yhdessä
ryhmässä tapahtuvaa
opiskelua
katsomusopetuksessa.
Lisätietoa: https://wiki.uef.fi/
display/~martinu@uef.fi/Mar
tin+Ubani

SIG-ryhmät iltapäivällä
Virran eri opetustiloissa ja Edu's Caféssa klo 13.30–15.00
kahvitauko klo 15.00–15.30
klo 15.30–17.00 työskentely jatkuu (tai ryhmät vaihtuvat, jos niin on
suunniteltu)
Iltaohjelma
klo 17.30 kulttuuriravintola Telakan toisen kerroksen ravintolatila
buffet-illallinen, jos halukkaita ilmoittautuu
Ilmoittautumiset SIGeihin 15.1. mennessä Kaisu Rättyälle (kaisu.rattya@uef.fi), ja
ilmoittautumiset osallistumisesta kokoukseen ja illanviettoon ma 2.2. mennessä
Pirjo Vaittiselle (pirjo.vaittinen@uta.fi).

