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KEVÄT 2015

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
'Maailma muuttuu, matematiikka ei' otsikoi Ilkka-lehden toimittaja Outi Suoranta OPPIliitteessä matematiikkaa koskevan juttunsa 18.2.2015. Minuun väite särähtää. Yhä vain
negatiivissävytteistä juttua matematiikasta. Niin toimittajalla kuin meillä opettajillakin
matematiikkakokemuksen laatu vaikuttaa sen tulkintaan.
Vaikka matematiikan perusta ei ole muuttunut, sen esikuvallisuus tieteelle ja vaikutus
maailman muuttamisessa on kiistaton. Uusien OPSien muutossuunta on oppimisen
käytännöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. MAOL Etelä-Pohjanmaa ry on tukenasi
muutoksiin sopeutumisessa. Kerhon tehtävä on palvella tietojen päivityksessä ja
yhteisöllisyyden rakentamisessa. Opettajina osallistumme matemaattisen maailmankuvan
rakentamiseen, missä emme tule koskaan valmiiksi. Tule osallistumaan yhteisen
ymmärryksen rakentamiseen. Esitä toiveesi kotisivullamme. Kerro mielipiteesi ja osallistu
kerhokyselyymme osoitteessa: http://www.etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi.
Lämpimän helmikuun jälkeinen aika vaikuttaa yhä keväisemmältä, mikä aktivoi
toimintaan. MAOL E-P:n 80. toimintavuoden tapahtumia voit seurata kotisivuiltamme ja
tästä kirjeestä. Teatteri-illassa oli mukana 18 osallistujaa. Esitys oli puhutteleva ja
näyttelijäsuoritukset mainioita. Teatterin jälkeen maailmaa parannettiin Fransmannissa.
Loppukevääksi MAOL Etelä-Pohjanmaan kalenterissa on tarjolla opetusaine- ja kulttuuriasiaa sekä virkistystoimintaa. Jos liityt toimintaan nyt, jäsenmaksu postitetaan vasta
vuonna 2016. Vuorovaikutteisuuden lisääminen ja toiminnan reaaliaikaistaminen ovat
tavoitteenamme. Osallistu keskusteluihin myös Facebookissa tai edimensiossa.
MAOL:n sivustoilta löytyy myös seuraavat kevätkoulutuspäivät, jotka ovat lauantaina
18.4. Viikin normaalikoululla Helsingissä. Ohjelmassa mukana on ainakin muuttuvien
opetussuunnitelmien esittelyjä ja opetusideoita. Ilmoittautumislomake löytyy MAOLsivustolta. Ensi syksyn syyskoulutuspäiville Raumalle toteutuu ilmainen linjaautokyyditys, mikäli lähtijöitä on riittävästi. Ilmaise toiveesi nettisivullamme
kyselylomakkeen lisätietoina.
Mukavaa kevättä, tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan kerhoon!
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KEVÄÄN 2015 JÄSENTILAISUUDET

PEDAGOGINEN ILTA Seinäjoen lukiolla ti 14.4. klo 17.00 alkaen. Aiheena on
GeoGebra ja sen mielekäs käyttö opetuksessa. Keskustelua alustavat Rami Nuotio
Seinäjoen lukiosta yhdessä kollegojen kanssa ja Lapuan yläasteen GeoGebra-toteuttajat.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen kerhon nettisivulla olevalla lomakkeella 7.4.2015
mennessä osoitteessa http://etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi/

TEOLLISUUSEKSKURSIO Vaskiluodon Voimalaitokselle Seinäjoella.
Opastus
Jalasjärventieltä. Sisäänpääsyportilla on oltava paikalla 17.25 mennessä. Ilmoittaudu
viimeistään 20.4.2015 nettilomakkeella tai Leena Rinta-Kiikalle sähköpostilla leena.rintakiikka@pp.inet.fi tai puhelimitse 0407788778.
MUSEOESITTELY 20.5.2015 klo 17.00 – 18.00. Kokoontuminen uuden Keidasmuseon edessä (vanha meijeri kivinavetan takana ja kartanon vieressä) , Törnäväntie 23,
Seinäjoki. Esittelyn jälkeen ohjelmassa lisäksi MINI-GOLF-kisailua Törnävän
leirintäalueella. Eväänä on pientä purtavaa. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!
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