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Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n
hallituksen sähköpostikokous
Aika: 3.1- 19.1.2006
Paikka: Verkko
Läsnä:

Jari Lavonen (puheenjohtaja)
Aija Ahtineva
Markku Hannula (talouden hoitaja)
Kari Sormunen
Henry Leppäaho (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja työjärjestys
Puheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen 3.1.2006 ja esitteli ehdotuksen
kokouksen työjärjestykseksi.
2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Kansallisen seminaarin Opettajatarve ja verkostoituva opettajankoulutus järjestelyt
Seminaari pidetään ainedidaktiikan päivien yhteydessä 2.2.2006 Helsingissä Soveltavan
kasvatustieteen laitoksella.
Päätettiin, että tutkimusseura organisoi kansallisen seminaarin, jossa tarkastellaan
matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutuksen tutkintovaatimuksia ja matemaattisten
aineiden didaktiikan asemaa luokanopettajakoulutuksessa.
Esitystä varten tutkimusseuran hallitus järjestää kyselyn aineenopettajakoulutuksen
tutkintovaatimuksista ja matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikan kursseista
luokanopettajakoulutuksessa opettajankoulutusta järjestäville laitoksille Suomessa. Kysely
suoritetaan Ahtinevan, Lavosen ja Sormusen työstämällä kyselylomakkeella, joka
toimitetaan em. laitosten yhteyshenkilöille. Saatujen vastausten pohjalta kootaan tulokset,
jotka esitellään alustuksissa seuraavan ohjelman mukaisesti:
13.15-13.30 Aineenopettajan koulutuksen kasvatustieteellinen opetus Suomessa, Jouni Viiri
13.45-14.00 Aineenopettajan koulutuksen harjoittelut Suomessa, Jari Lavonen
14.15-14.30 Aineenopettajan koulutuksen ainedidaktinen opetus (matematiikka, fysiikka,
kemia, tietotekniikka) Suomessa, Aija Ahtineva.
15.15-15.30 Matematiikka ja matematiikan didaktiikka luokanopettajan koulutuksessa
Suomessa, Jorma Joutsenlahti.
15.45-16.00 Fysiikka, kemia, biologia ja maantiede sekä niiden didaktiikka luokanopettajan
koulutuksessa Suomessa, Kari Sormunen.
16.15-17.15 Keskustellaan luokanopettajan monialaisiin opintoihin kuuluvien matematiikan,
fysiikan ja kemian didaktiikan opintojen kehittämisestä verkostoyhteistyönä
ja erilaisten tietoverkkoja hyväksi käyttävien opetusratkaisujen
kehittämisestä, Jorma Joutsenlahti ja Kalle Juuti.
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Jokaisen alustuksen jälkeen keskustellaan 15 min kustakin aiheesta.
Alustukset päätettiin koota tutkimusseuran verkkosivulle opettajankouluttajien käyttöön.
Sovittiin, että verkkoilmoituksen lisäksi hallituksen jäsenet tiedottavat tapahtumasta
yliopistoja.
Tutkimusseuran seminaarin ohjelma on kokonaisuudessaan linkissä:
http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/seminaari_2006.htm

4. Muut asiat
Taloudenhoitaja Markku Hannula raportoi tutkimusseuran tilitapahtumista seuraavaa:
elokuu ja syyskuu: ei tapahtumia; lokakuu: 14 jäsenmaksua, 140 euroa, palvelumaksu 2
tiliotetta 7,60 euroa marraskuu: yksi jäsenmaksu 10 euroa; joulukuu: yksi jäsenmaksu 10
euroa
Taloudenhoitajan tilaston mukaan jäsenmaksuja puuttuu, joten päätettiin lähettää
sähköpostilla maksukehotus niille jäsenille, jotka eivät ole vielä ehtineet maksaa
jäsenmaksua.
5. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.1.2006.

Kokouksen vakuudeksi

Jari Lavonen (puheenjohtaja)

Henry Leppäaho (sihteeri)

