
 
 
 
 

 

THE 38TH PUPILS' ATTITUDE TOWARD
TECHNOLOGY –KONFERENSSI

TULE, NÄE, KOE JA JAA KONFERENSSIELÄMYS
Viimeisimmät päivitykset, tiedot ja tunnelmat PATT38-

konferenssista, nähdään pian!

PATT-YHTEISÖ
Teknologiakasvatuksen asiantuntijat

ympäri maailman
Pupils’ Attitude Toward Technology eli tuttavallisemmin

PATT on kansainvälinen Alankomaista koordinoitu
tieteellinen yhteisö, jonka tehtävänä on edistää

teknologian tutkimusta. Yhteisön vuosittainen tärkein
tapaaminen on PATT-konferenssi, joka kerää yhteen

teknologiakasvatuksen tutkijat, tekijät ja opettajat
ympäri maailman. PATT-konferenssin ja toiminnan

taustayhteisönä toimii ITEEA International Technology
and Engineering Educators Association –järjestö, joka
edustaa 35000 teknologiaopetuksen parissa toimivaa

henkilöä ympäri maailman. ITEEA:n tavoitteena on
ammatillisena järjestönä edistää teknologista lukutaitoa

tukemalla teknologian opetusta ja kehittämällä alan
osaajien ammattitaitoa.

ILMOITTAUDU MUKAAN!
Tule tutustumaan alan uusimpaan

tutkimukseen ja päivittämään
osaamistasi

Opettajana sinulla on mahdollisuus
osallistua myös koko konferenssin sijasta

valitsemaasi päivään huokeammalla hinnalla –
120€ per päivä. Summa kattaa koko

konferenssiohjelman valitsemaltasi päivältä.
Ilmoittaudu PATT38-verkkosivujen kautta tai

QR-koodilla (toimii myös klikkaamalla).   

TEKNOLOGIA KÄSISSÄMME
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ISÄNNÖIJÄNÄ

TURUN YLIOPISTO // KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA // RAUMAN KAMPUS
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Kekseliäs pedagogiikka &
kunnianhimoinen opettajankoulutus

 
Tämän vuoden konferenssin teemana on

Teknologia käsissämme – kekseliäs pedagogiikka
ja kunnianhimoinen opettajankoulutus. Tämä

korostaa näkemystä ihmisen kognition
pohjautumisesta perimmiltään keholliseen

kokemukseen. Teknologiakasvatuksessa tämä
tarkoittaa fyysisten esineiden, kokemusten ja

toimintojen merkityksen tunnustamista
teknologian luomisessa ja soveltamisessa.

Korkeatasoisen teknologiakasvatuksen edellytys
on kunniahimoinen opettajankoulutus.

PATT38-KONFERENSSI
Ensimmäistä kertaa Suomessa

isännöity PATT-konferenssi
Tämän vuoden PATT-konferenssi, joka on

järjestyksessään 38. yhteisön kokoontuminen,
järjestetään Turun yliopiston Rauman kampuksella –

konferenssi toteutetaan kokonaisuudessaan
etäyhteydellä. PATT38-konferenssiin kokoaa yhteen

noin 200 alan kansainvälistä ammattilaista, isännöivän
yliopiston väkeä ja suomalaisia opettajia.Konferenssin
pääkielenä toimii englanti: konferenssiin osallistuu noin

200 henkeä yhteensä 17 maasta ja 48 yliopistosta.
Konferenssin sisältö koostuu isännöivän yliopiston

paikallisesta ohjelmasta, ajankohtaisista
puheenvuoroista ja vertaisarvioiduista

konferenssiartikkeleista alan
tuoreimpana tutkimuksena.

@patt38conference

@PATT381

@patt38conference

https://blogit.utu.fi/patt38/ilmoittautuminen/

