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Koulutus kannattaa -juhlavuoden seminaari

Opettajuus murroksessa
Tiistaina 10.2.2015 Joensuun normaalikoululla
Klo 13.00-21.00
Opettajuus murroksessa -seminaari käsittelee kouluun ulottuvia maailman muutoksia
opettajan näkökulmasta. Aiheina ovat teknologian merkitys opetuksessa ja oppimisessa,
lukion uusi toimintaympäristö, koulun toiminnan juridisoituminen sekä opettajan työ ja
hyvinvointi. Näiden muutosten tunnistaminen ja käsittely auttavat opettajaa toimimaan
jokapäiväisessä arjessa.
Korkeatasoisen kutsuvierasluennon jälkeen osallistujat valitsevat itseään kiinnostavan
työpajan. Iltaohjelmassa luvassa on iltapäivän kokemusten purkamista vapaamuotoisesti
musiikin, iltapalan ja taiteen parissa.
Seminaarin järjestävät Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto sekä Joensuun normaalikoulu.

soveltavan

Olet lämpimästi tervetullut, tilaisuus on maksuton.
Talo tarjoaa kahvit ja illalla menun juomineen
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 16.1.2015 mennessä
Ilmoittautumislomake, klikkaa tästä:https://elomake.uef.fi/lomakkeet/10048/lomake.html

Koulutus kannattaa -juhlavuoden seminaari

Opettajuus murroksessa
Tulliportin koulun auditorio, Tulliportinkatu 1

Kutsuvierasluennoitsijana Ph.D. Ruben R. Puentedura, USA
”Technology In Education: Promise and Practice”
Teknologia kasvatuksessa ja opetuksessa. Lupauksia ja käytänteitä.
Mobiiliteknologia on muuttamassa oppimisen maisemaa. Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia
tutkivaan ja luovaan oppimiseen sekä opettajille että oppilaille. Kahta mallia (SAMR ja EdTech
Quintet) on käytetty onnistuneesti teknologian opetuksellisiin sovelluksiin. Näitä kahta mallia
havainnollistetaan luokkahuoneesta otetuin esimerkein 21. vuosisadan oppimistavoitteet mielessä.

Ruben R. Puenteduran työpaja
Integrating Technology Into Education: A Hands-On Workshop
Teknologian integrointi opetukseen
Työpajassa esitellään SAMR- ja EdTech Quintet –mallien soveltamista opetukseen, jossa
mobiiliteknologian käyttö on tehokasta. Osallistujia rohkaistaan tuomaan esille aiheita, joita he
haluaisivat tutkia oppilaiden kanssa, koska niitä käytetään työpajatyöskentelyn pohjana.

Ohjelma
13.00

Tilaisuuden avaus

13.15

Kutsuvierasluennoitsija Ph.D. Ruben R. Puentedura:
Technology In Education: Promise and Practice

14.45

Kahvitauko

15.15-17.00 Neljä työpajaa rinnakkaisena ohjelmana koulun tiloissa
1. Integrating Technology into Education: A Hands-On Workshop
Ph.D. Ruben R. Puentedura
2. Lukion uusi toimintaympäristö
Rehtori Marita Hokkanen, lehtori Mervi Holopainen, lehtori Leena Semi
3. Koulun toiminnan juridisoituminen
Hallintojohtaja Matti Lahtinen
4. Opettajan työ ja hyvinvointi
Tutkimusjohtaja Janne Pietarinen
17.00

Tauko, siirtyminen taidemuseolle (Kirkkokatu 23)

18.00-20.00 Rehtori Heikki Happosen kokoava puheenvuoro aiheesta
Opettajuus murroksessa, jonka jälkeen iltapala ja musiikkia
20.00-21.00 Mahdollisuus tutustua näyttelyyn

