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SYKSY 2016

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvää alkanutta lukuvuotta 2016–2017! Uudet opetussuunnitelmat ovat täällä ja on aika
ryhtyä niitä toteuttamaan. Etenkin siirtymävaiheessa tämä teettää kovasti työtä meille
opettajille. Työnteon kulttuurin haluamme palauttaa myös oppilaille ja opiskelijoille; Se on
kenties paras tie menestymiseen käytettävistä välineistä riippumatta. Uusi OPS korostaa
aktiivisen oppijan roolia, oppimisen omistajuutta ja vastuuta. Tätä on vaadittava oppijoilta,
mutta myös itseltämme. Opettaja toimii parhaimmillaan innostavana esikuvana nuorille.
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry kutsuu ja haastaa Sinut mukaan oppimaan uutta, viihtymään,
verkostoitumaan ja yhteistyöhön muiden alueemme matemaattisten aineiden opettajien
kanssa. Yksin ei tarvitse tuottaa kaikkea! Joukossa {x | x on MAOL jäsen} on voimaa!
Lukuvuoden toiminnassamme on tuttuun tapaan koulutuksia, kerhoiltoja ja ekskursio,
virkistystoimintaa unohtamatta. Tapahtumista on lisätietoa tämän kirjeen kääntöpuolella.
Seuraa tiedotustamme ja lähde mukaan tapahtumiin!
***
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n vuosikokous oli 21.9.2016 ravintola Almassa Seinäjoella.
Kerhon hallituksessa toimivat tänä lukuvuonna puheenjohtaja Rami Nuotio (Seinäjoen
lukio), varapuheenjohtaja Jari Viitaharju (Kurikan lukio), rahastonhoitaja Helena Arohonka
(Jalasjärven lukio), koulutusvastaava Elmo Korhonen (Seinäjoen lukio), tiedottaja Hannele
Rajalahti (Seinäjoen lukio), jäsentilaisuusvastaava Leena Rinta-Kiikka (Kauhajoen
yhteiskoulu) ja sihteeri Anne Saunamäki (Jalasjärven yläaste).
Kerhossamme on lukuvuoden alkaessa 118 jäsentä. Liittymällä jäseneksi nyt syksyn
jäsentilaisuudet ovat ilmaisia, koska liiton seuraava laskutusjakso on vuosi 2017. Jäseniä
pyydetään innostamaan opettajainhuoneissa MAOLiin vielä kuulumattomia matemaattisten
aineiden opettajia MAOLin jäseneksi.
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n kerhouutiset, tapahtumat, ilmoittautumislomakkeet, linkit,
yhteystiedot ja oppilaitosten yhdysopettajalista löytyvät osoitteesta http://etelapohjanmaa.maol-kerhot.fi. Muistathan huolehtia mahdolliset sähköpostiosoitteiden
muutokset kerhon tiedottajalle, hannele.rajalahti@seinajoki.fi. Ajankohtaisimmat tiedotteet
ja keskustelu ovat kerhon Facebook-sivulla www.facebook.com/maolEP (sivu on
nähtävissäsi, vaikka et olisi Facebookin käyttäjä).
MAOLin tavoitteisiin, jäsenetuihin, jäsenkirjeisiin, tapahtumiin ja tiedotteisiin voit tutustua
osoitteessa www.maol.fi, mistä löytyy myös jäseneksi ilmoittautumislomake ja
paikalliskerholinkit. Yhdistyksen jäsenlehden eDimension löydät: www.edimensio.fi.
Kerho suosittelee käyttämään kirja-, opetusväline- ja laskinhankinnoissa MAOL ry:n oman
yrityksen MFKA-Kustannus Oy:n tuotteita ja palveluja, joista löydät tietoa www.mfka.fi.
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SYKSYN 2016 JÄSENTILAISUUDET
Vapaamuotoisia BILJARDI-ILTOJA järjestetään ja niistä ilmoitetaan lokakuusta alkaen
postituslistalla. Tule tutustumaan kollegoihin rennosti pelaillen. Ilmoittautua ei tarvitse.
TI-NSPIRE-CAS-TEKNOLOGIALAUANTAI 26.11.2016 klo 9–15 Seinäjoen lukiolla,
Kirkkokatu 16. Koulutuksen järjestää SchoolStore Oy:n tuttu kouluttaja Markku Parkkonen.
Tarjolla on kahvit ja lounas. Osallistujia pyydetään ottamaan TI-Nspire CAS tietokoneohjelmalla varustettu oma kannettava tietokone www.nspire.fi/opelataa mukaan
koulutukseen. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu viimeistään ke 16.11.2016 lomakkeella
http://bit.ly/2dbw3rn
Samana iltana la 26.11.2016 klo 19 alkaen LIIKUNNALLINEN PIKKUJOULU
Seinäjoen Squash- & Bowling Centerissä, Urheilupuisto 5. Aloitamme keilauksella, jonka
jälkeen tarjolla joulubuffet. Osallistumismaksu 20 euroa sisältää keilailun ja ruokailun.
Ilmoittaudu ke 16.11.2016 mennessä jäsentilaisuusvastaavalle 040-7788778 /
leena.rinta-kiikka@pp.inet.fi. Tervetuloa mukaan hauskanpitoon!
GEOGEBRA-ILTA järjestetään meneillään olevan verkkokurssin jatkoksi Seinäjoen
lukiolla ke 7.12.2016 klo 17–20. Keskustellaan ohjelman pedagogisesta käytöstä,
kokemuksista ja tehdään esimerkkejä. Verkostoidutaan GeoGebraTubessa. Ilmoittaudu
viimeistään ke 30.11.2016 lomakkeella http://bit.ly/2dPDMhT
Ilmoittautuessasi tapahtumiin ilmoita yhteystietosi, koulusi ja mahdolliset ruokaaineallergiasi! Koulutustilaisuudet ovat jäsenille maksuttomia. Neuvottele myös
mahdolliset VESO-korvaavuudet koulutoimessasi.
KEVÄÄN 2017 JÄSENTILAISUUDET
Keväälle on tiedossa koulutusta ja virkistystoimintaa:
 CASIO-WORKSHOP tammi-helmikuussa 2017 Seinäjoen lukiolla.
 Yhdistetty EKSKURSIO ja TEATTERI- JA LÄTKÄREISSU Vaasaan kevättalvella.
 GEOGEBRA-ILTA II huhtikuussa.
 KARTING-AJOT toukokuussa.
 Kaksipäiväinen (pe-la) MAOL ry:n ja OPH:n järjestämä täydennyskoulutus
"Ohjelmointi ja koodaus peruskoulun matematiikassa".
Kaikista kevään tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Haluaisitko sinä jakaa omaa tietoasi ja osaamistasi? Ota yhteys puheenjohtajaan!
Tervetuloa osallistumaan!
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