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Alkusanat

Valtakunnallisia kemian opetuksen päiviä on järjestetty vuodesta 2006 lähtien eri puolilla 
Suomea.  Kemian  opetuksen  päivät  ovat  eri  asteilla  toimivien  opettajien,  tulevien 
opettajien,  tutkijoiden,  yhteistyötahojen  ja  kaikkien  kemian  ystävien  yhteinen 
vuorovaikutustilaisuus kerran vuodessa. Päivillä yhdistyy tutkimustieto ja käytännön tieto 
sekä työelämä. Päivien ohjelmasta julkaistaan yhteenvetona artikkelikirja kaikkien iloksi. 
Nyt edessäsi oleva kirja on neljäs. Kirja julkaistaan sekä verkossa että painettuna kirjana. 
Kaikki  verkkokirjat  ovat  saatavilla  valtakunnallisen  Kemian  opetuksen  keskuksen 
Kemman verkkosivuilta (http://www.helsinki.fi/kemma → opettajille).

Viidennet  valtakunnalliset  päivät  2010 järjestettiin  8.-9.4.2010 Kokkolan  kampuksella. 
Tämän  vuoden  pääteemana  oli  ajankohtainen  tutkiva  oppiminen  ja  opettaminen 
(tutkimuksellinen opiskelu, engl. inquiry-based learning), jonka on todettu lisäävän lasten 
ja  nuorten  kiinnostusta  luonnontieteitä  kohtaan.  Tutkimuksellisen  opiskelun  käyttöä 
suositellaan  lisättäväksi  kemian  opetuksessa  koko  EU:ssa  (ks. 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-
science-education_en.pdf).

Kemian  opetuksen  päivien  järjestelyistä  vastasi  Kokkolan  "tiimi"  ja  valtakunnallinen 
Kemian  opetuksen  keskus  Kemma.  Tapahtuma  oli  osa  Opetushallituksen  rahoittamaa 
täydennyskoulutusta.  Päiville  osallistui  lähes  200  alan  asiantuntijaa,  jotka  olivat 
ajantasaistamassa omaa tietotaitoaan sekä samalla tapaamassa niin tuttuja kollegoita kuin 
myös kohtaamassa uusia kemiasta kiinnostuneita ihmisiä. 

Tämä kirja sisältää 19 artikkelia päivien ohjelmaan liittyen. Tapahtuman aikana pidetyistä 
esityksistä  (esimerkiksi  tutkimuksellisesta  opiskelusta)  ja  joistakin  työpajoista  on 
lisämateriaalia saatavissa osoitteessa http://www.cou.fi/kopkokkola2010_materiaalit/.

Vuonna 2011 vietämme kansainvälistä kemian vuotta. Kuudennet valtakunnalliset kemian 
opetuksen päivät pidetään Kemian Päivien yhteydessä 22.-23.4.2011 Helsingissä.

Iloa kemiasta, sen opetuksesta ja opiskelusta!

Helsingissä 7. joulukuuta 2010

Maija Aksela Johannes Pernaa Maija Rukajärvi-Saarela
professori tutkija kemianlehtori, päivien koordinaattori
Kemian opetuksen keskus Kemian opetuksen keskus Tekniikan ja liiketalouden yksikkö,
Kemian laitos Kemian laitos Kokkola
Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu


