MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry

JÄSENTIEDOTE 2/2013-2014

KEVÄT 2014

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvää alkanutta vuotta 2014 kaikille MAOL Etelä-Pohjanmaan jäsenille! Kiitos syksyn
jäsentilaisuuksiin osallistuneille ja tervetuloa mukaan uuden vuoden toimintaan. Odotetuille kerhon
uusille jäsenille toiminta tarkoittaa ensimmäistä vuotta ilman jäsenmaksuvelvoitetta.
MAOL Etelä-Pohjanmaan toiminnan 80. vuosi alkaa erityisellä osallistumiskutsulla. Kerho järjestää
yhdessä liiton kanssa perinteiset MAOL syyskoulutuspäivät lokakuussa 3.-4.10.2014 Seinäjoella,
minkä yhteydessä juhlitaan myös 80-vuotiasta kerhoa. MAOL Etelä-Pohjanmaan hallitus toivottaa
tervetulleiksi koulutuspäivien järjestelytoimintaan niin uudet kuin vanhatkin jäsenet. Talkoolaisten
osallistuminen palkitaan pikkujouluaikaan koulutuspäivien jälkeen neljän tähden illallisella Juuretravintolassa. Syyskoulutuspäivien projektiryhmä kutsuu erikseen osallistujia informointi-, ideointija suunnitteluiltaan kevään aikana. Hallitus odottaa aktiivisuutta koulujen yhdysopettajilta
toimintaan kannustamisessa.
Syyspäivien järjestelytoiminnan lisäksi kevään ajankohtaisia puheenaiheita ovat lukion
tuntijakouudistus ja peruskoulun opetussuunnitelmatyö, joiden suuntia pohditaan maaliskuun
kerhoillassa. Tarjolla on myös perinteiset virkistys- ja ekskursiopäivät. Yhteydenottolomake ja
ilmoittautumislomake löytyvät kerhon kotisivulta: http://www.etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi.
Muistutukseksi vielä: Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö jakaa kannustuspalkintoja opettajille
ja opetuksen kehittämishankkeille. Palkinnon hakijana voi toimia MAOL, MAOL-kerho tai koulun
rehtori. Hakuaika 31.1.2014 saakka.
Kehittämisintoista kevättä, keskustellaan kerhossa!

KEVÄÄN 2014 JÄSENTILAISUUDET
TEATTERI-ILTA 8. helmikuuta klo 19.00. Mukaan on ilmoittautunut 10 kerholaista.
Omakustanteinen ruokailu Casa Grandessa Kauppakadulla Seppälää ja Cumulusta vastapäätä klo
16.30 alkaen. Liittyminen ruokailuseurueeseen ja omatoiminen teatteripaikan varaaminen on vielä
mahdollista.

OPS-ILTA 11.3.2014 klo 18.00 Hotelli-ravintola Almassa osoitteessa Ruukintie 4, Seinäjoki.
Peruskoulun opetussuunnitelma ja lukion tuntijako ovat uusiutumassa. Kerho järjestää yhdessä
MAOL ry:n kanssa illan, jossa keskustellaan uusista opetussuunnitelmista. Keskustelua ovat
alustamassa asiantuntijana Eeva Toppari ja maakunnallinen ops-koordinoija. Tilaisuudessa Tevella
esittelee opetuksen havainnollistamisvälineitä ja tarjoaa myös iltapalaa. Tervetuloa keskustelemaan
opetuksen arjesta ja kehityksen suunnasta! Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen kerhon nettisivulla
olevalla lomakkeella 21.2. mennessä osoitteessa: http://etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi/

SYYSPÄIVÄT SEINÄJOELLA 2014 – TEEMAILTA helmi-maaliskuussa. Projektiryhmä
lähettää kutsun yhdysopettajille. Syyspäivien projektiryhmä esittelee syyspäiväohjelmaa ja
ohjelman toteuttamista. Tapahtumapaikkana Hotelli-ravintola Alma.

TEOLLISUUSEKSKURSIO huhtikuussa
nettisivulla viikkoa ennen tilaisuutta.

Nammon

tehtaalle

Lapualle.

Ilmoittautumiset

ILTA POWERPARKISSA toukokuussa. Ohjelmassa cartingia ja Power Parkin esittely.

MAOLIN KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄ 12.4.2014 Espoon Dipolissa.

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!

MAOL Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitus

